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 ! ةليحتشسم تنÎنألا Èع ةشساردلا

 :فضشكي Úيابور

اـــــــــــــنعزو
تادــعاشسم
 ةـــــــــيناشسنإا
0002 ىلع
 ةزوعم ةلئاع

ةــــــــمهاضسملل
““انوروك““ ةهجاوم ‘

ةــــــكرح باوـــــــن
نوعÈتي ءاــــنبلا

Ãيرهششلا مهبتر
4 صص

 :انوروك ءابو نم يئاقو ءارجإاك لمعلا فقو رارقإا دعب

  ! نوثيغتشسي يـمويلارجألاب نوـلماعلا
4 صص

دوـــــــــــــــــقولا
تاروراــقو

 ةرفوتم زاغلا
ةيفاضضإإ عيب طاقن حتف ¯

نطإوŸإ نم جتنŸإ بيرقتل
رمتضسŸإ دإدمإلإ نامضض ¯
Ÿزاغلإ تإروراقب ةيلولإ قطان

 عيزوتلإ تايرود ددع عفر ¯
ةديلبلإ بإرت لماك Èع

روزي باقرع دمfi ةقاطلا ريزو
:اهناكضس نئمطيو ةديلبلا

٥ صص

٢ صص

””Úــكورولكلا””
قـــــــــــــــــــــقح

 جـــــــــــــــــــــــئاتن
 ةـــــــــــــــــعجششم

4 صص

 ـه1441 ناـبعضش٥٠ قـفاوŸا م٠٢٠٢ صسراـم٩٢ دـحألا

 : ““راوــــــــــــــ◊ا““ـل ذـــــــــيمÓتلا ءاـــــــــيلوأاو نوـــــــــيباقن
ةنجللا وضضع

دضصرل ةيملعلا
““انوروك““ ءابو
Êاـــــــــــــكرب
 :““راوــــ◊ا““ـل

3 صص



 يرهسشلا مهبترÃ نوعÈتي ءانبلا ةكرح باون
عÈت ي-ن-طو-لأ ءا-ن-ب-لأ ة-كر-ح تن-ل-عأأ
ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-ششلأ سسلÛأ ‘ ا-ه-بأو--ن
نماشضتلأ نأو-ن-ع ت– ير-ه-شش بتأر-ب
ة-ل-ي-ك-ششت-ل-ل نا-ي--ب ر--كذو .ي--ن--طو--لأ
نب رداقلأ دبع اهدوقي يتلأ ةيشسايشسلأ

لامعألأ نم ءز-ج ةو-طÿأ نأأ ة-ن-ير-ق
ةكر◊أ اه-ب تما-ق ي-ت-لأ ة-ي-ن-ما-شضت-لأ

ا--ه--ب--ع--شش هاŒ ةر--م--ت--شسم تلأزا---مو
نايب ‘ سسلÛأ بتكم دكأأو .اهنطوو
ةياهن Úنشش نا-م-ي-ل-شس ه-شسي-ئر ه-ع-قو
ةيلاŸأ ةمهاشسŸأ ىلع يشضاŸأ عوبشسألأ

Èع ي-ن-طو--لأ ي--ب--ع--ششلأ سسلÛأ ن--م
تأراطإلأو بأونلأ بتأور نم عا-ط-ت-قأ

سسوÒف ةحفاكŸ ةين-طو-لأ ة-ل-م◊أ ‘
.انوروك

 رلود نويلم فسصنب عÈتي يرهم
تأزيهŒ ءانتقأو ،رلود نويلم فشصنب عÈتلأ ،يرهم ›ليج ،لامعألأ لجر نلعأأ

،لامعألأ لجر هردشصأأ يذلأ نايبلأ دكأأو .انوروك سسوÒف يششفت ةهجأوŸ ةيبط
لجر نايب راششأأو .ةيبط ةعنقأأو تأدعمو تأزيهŒ ءانتقل تاشضوافم ءأرجإأ ىلع
دشصق ،تايفششتشسملل اهب عÈتلأ متيشس ةيبطلأ تأدعŸأو تأزيهجتلأ نأأ ،لامعألأ

ةيوا-شضلأ ة-ي-ع-م÷أ ة-شسي-ئر تد-كأأ ،ر-خآأ بنا-ج ن-م .ا-نورو-ك سسوÒف ة-ه-جأو-م
.يرهم Êلي÷أ لامعألأ لجر عÈت يمشسر لكششب ،ةيÿÒأ

ةنتاب ‘ انوروكب ةدكؤوم ةباسصإا
سسوÒفب ةدكؤوم ةباشصإأ ليج-شست ة-ن-تا-ب ة-يلو نأو-يد ن-ع ردا-شص نا-ي-ب ر-كذ
فششكو .ةثلث ¤إأ ة-يلو-لأ ‘ Úبا-شصŸأ دد-ع ع-ف-تÒل سسمأأ حا-ب-شص ا-نورو-ك

ةرئأد ةبقيق ةيدلبب نطقي ةنشس٥3 رمعلأ نم غلبي باششب قلعتي رمألأ نأأ نايبلأ
سصيخششت ”و ةديلبلأ ةيلول يشضاŸأ عوبشسألأ لقنت ينعŸأ ناكو نويعلأ سسأأر
ردŒو .يلئاعلأ هلزنŸ هتدوع دعب فيطشس ةيلوب لأزآأ Úع ىفششتشسÃ هتلاح

قطانŸأ نمشض ةنتاب ةيلو جردأأ لوألأ ريزولأ هعقو يذلأ موشسرŸأ نأأ ةراششإلأ
ةيئاقولأ تأءأرجإلأ راطإأ ‘ مويلأ نم ةيأدب يئز÷أ ›زنŸأ رجحلل عشضخت يتلأ
Ùف ةبراÒانوروك سسو.

 رئاز÷ا ‘ انوروكب باسصم454
٥4 ليجشست نع سسمأأ اهل نايب ‘  ةحشصلأ ةرأزو تنلعأأ
3 ليجشست عم  سسوÒفب  انوروك سسوÒفب ةديدج ةباشصإأ

ةنجلل  نايب بشسحو.ةمرشصنŸأ ةعاشس42ـلأ للخ تايف
تا-با-شصإلأ دد-ع نإا-ف ا-نور-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو د-شصر
ذنم  تايفولأ ددع عف-ترأ ا-م-ي-ف  ة-لا-ح4٥4 ¤إأ عف-ترأ

تايفولأ سصوشصخ-بو،ةا-فو92 ¤إأ سسوÒف--لأ ي--ششف--ت
ةنشس٥6 رمعلأ نم غلبي لجر قلعتي رمألأ نإاف ةديد÷أ
كشسانم ءأدأ نم دئاع وهو ة-م-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب ن-ط-ق-ي
خيششب رمألأ قلعتي و ةيدŸأ نم ةيناثلأ ةافولأو ، ةرمعلأ
تلجشس يتلأ ¤وألأ ةيحشضلأ مع وهو  ةنشس4٨ رمعلأ نم غلبي
رمعلأ نم غلبي لجر سصخت ةثلاثلأ ةيحشضلأ امأأ،ةيلولأ سسفنب

امك.اينابشسإأ ةلود ¤إأ ةرايزب ماق Âاغتشسم ةيلوب نطقي ةنشس٥4
نم لك ىوتشسم ىل-ع  ءا-ف-ششل-ل ا-نورو-ك سسوÒف-ب Úبا-شصم Úشصخ-شش ل-ثا“

.ةلاح13 ءافششلل تلثا“ يتلأ تلا◊أ ددع عفتÒل  ةريوبلأ و  ةركشسب ةيلو

م0202 سسراـم92 دـحألأ2
 ـه1441 ناـبعشش٥0 قـفأوŸأ

رئأز÷أ
٨1

نأرهو
71

ةبانع
61

لتكتلا ءاسضعأا لبقتسسي
ةثاغإلاو نماسضتلل ينطولا  قــيزر

ريزو مهلبقتشسأ امك ،ةثاغإلأو نماشضتلل ينطولأ لتكتلأ ءاشضعأأ ،سسمأأ ،قيزر لامك ،ةراجتلأ ريزو لبقتشسأ
نم لتكتلأ أذه ةدعاشسم لبشس ¤إأ قرطتلأ ” ،ةراجتلأ ةرأزو بشسحو .كلذك رميحلب رامع لاشصتلأ

،ةراجتلأ ةرأزو تملتشسأ ،رياغم قايشس ‘ .يحشصلأ رج◊اب ةينعŸأ تايلولاب ةشصاخ ةرأزولأ فرط
،ةراجتلأ ريزو هرششن امبشسحو .ةليلم Úع،oniL ةكرشش نم ةرهطŸأ ليدانملل نوتراك063

،ةمشصاعلأ رئأز÷أ ةيلول اهه-ي-جو-ت ” ،كو-ب-شسي-ف-لا-ب ه-ت-ح-ف-شص ى-ل-ع ،ق-يزر لا-م-ك
،ةراجتلأ ريزو دكأأ امك .انوروك ةبراfi ‘ ةكراششŸأ حلاشصŸأ فلتfl ىلع اهعيزوتل

¤إأ ،دأوŸأ فل-تfl ن-م ا-ن-ط02 تل--شسرأأ ،““OCREDAF““ ةكر-شش نأأ ،ق-يزر لا-م-ك
،ىفششتشسم ةرشسأأ““ ،ةلشسرŸأ دأوŸأ Úب نم نأأ  رخآأ روششنم ‘ ريزولأ حشضوأأو .ةديلبلأ

37  بناج ¤إأ ،““في-ظ-ن-ت-لأ دأو-م ن-م ا-هÒغو ،ي-عا-ن-ط-شصلأ سسف-ن-ت-ل-ل ن-يزا-ه-ج
ةديلبلأ ›أو ¤إأ تأدعاشسŸأ تهجو دقو .مقعŸأ ›وحكلأ لئاشسلأ نم ““نوتراك““

.ةيلولأ تاجايتحأ بشسح اهعزويل

..فسشكت ةرقنأاب رئاز÷ا ةرافسس
نأأ ،سسمأأ ،ةرقنأاب رئأز÷أ ةرافشس تدكأأ
Úيرئأز÷أ Úنطأوملل ةيحشصلأ ةلا◊أ
ي---ع----ما÷أ ي◊أ ‘ ن----يد----جأو----تŸأ
نايب ‘ تحشضوأأو .ةديج كوبأراكب

متي هنأأ ،كوبشسيفب اه-ت-ح-ف-شص ى-ل-ع
مهنم ليلق ددع عشضوب ايلاح لفكتلأ
اميفو .ةشصاخ ةيانع ¤إأ نوجاتحي
،ة-ي-ششي-عŸأ م-ه-فور--ظ--ب ق--ل--ع--ت--ي
‘و ،ةديج مومعلأ ‘ اهنأأ تراششأاف

لل-خ ن-م ن-شسحألأ ¤إأ ا-ه--ق--ير--ط
Úب رم-ث-م ق-ي-شسن-تو ق-ي-ثو نوا-ع-ت

Òفوتو درج سضرغب ،ةماعلأ ةيلشصنقلأو ةرافشسلأ حلاشصمو ةينعŸأ ةيكÎلأ تاطلشسلأ
نأأ ،ةرافشسلأ تراششأأو .ةيجيردت ةفشصب مهتماقإأ رقم ‘ نونطأوŸأ هيلإأ جاتحي ام لك
،قاشسو مدق ىلع ةيراج كانه ÚميقŸأ Úيرئأز÷أ لك عشضو ةشسأردو ءاشصحإأ ةيلمع
ذاختأو ةمزللأ طورششلأ لك رفأوت دنع نطولأ سضرأأ وحن اعيمج مهليحÎب مايقلأ فدهب
‘ نيدجأوتŸأ ÚنطأوŸأ ةرافشسلأ تعدو .ةيرئأز÷أ تاطلشسلأ فرط نم ليحÎلأ رأرق
ةيلشصنقلأ حلاشصÃ لاشصتلأ ¤إأ ،دعب مهؤواشصحإأ متي ⁄ نيذلأو ،ةيكÎلأ يشضأرألأ يقاب
مهتيع-شضو-ب ل-ف-ك-ت-لأ ى-ن-شست-ي ى-ت-ح ةر-ق-نأا-ب ةرا-ف-شسلأ وأأ لو-ب-ن-ط-شسا-ب ة-ير-ئأز÷أ ة-ما-ع-لأ

.ةشصاÿأ مهتاجايتحأو

ةافو
ماعلا ريدŸا
نمألل قبسسألا

ششر◊ ةفيلخ ينطولا
نمألل ماعلأ ريدŸأ ةزانج سسمأأ تعيشش

ةÈقÃ سشر◊ Òششب قبشسألأ ينطولأ
.ةمشصاعلأ رئأز÷أ ‘ ةبقلاب يديراق
ين-طو-لأ ن-مأل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ ه-جو-تو

ةفاك مشسابو همشساب يشسينوأأ ةفيلخ
ةلئاع ¤إأ ينطو-لأ ن-مألأ ي-ب-شست-ن-م
يزا---ع---ت---لأ سصل---خأا----ب مو----حرŸأ

نأأ ةراششإلأ ردŒو.ةاشسأوŸأو
ريدŸأ بشصنم لغ-شش ل-حأر-لأ

Úب ينطولأ نمألل ماعلأ
0991 ي----ت-----ن-----شس

.1991و



3 ثد◊ا  ـه1441 ناـبعصش٥٠ قـفآوŸآ م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دـحألآ

،““رأو◊أ““ ةيموي-ب لا-صصتأ ‘ طا-ق-ب ح-صضوأأو
دامتعأ ‘ مايأأ ةثÓث ذنم انعرصش دقل““ :سسمأأ
““Úكورولكلأ““ ‘ لثم-تŸأ جÓ-ع-لأ لو-كو-تو-ب
يلماح ى-ل-ع ““ا-يرŸÓأ““ جÓ-ع-ل سصصصıأ
مدق دقو ،انوروك سسوÒفل ةد-كؤو-م تا-با-صصإأ
‘ هدامتعأ عم ةأزأوم ،ةعّجصشم  ةيلوأأ جئاتن

ملعلأ عم ،اصسنرف رأرغ ىلع لودلأ نم ديدع
دعب رهظت لوكوتوÈلل ة-ي-ل-ك-لأ ج-ئا-ت-ن-لأ نأأ
يذلأ همأدختصسأ نم مايأأ ةينامث ¤إأ عوبصسأأ
.““اصضfi ايئافصشتصسأ نوكي
تاي’ولأ نم ددع ةفاصضإأ رأرق سصوصصخبو
ةنجللأ وصضع قلع ،يئز÷أ يحصصلأ رجحلل
بثك نع عصضولأ عباتن نحن““ :Óئاق ،ةيملعلأ
فلتfl ‘ هروطتو سسوÒفلأ راصشتنأ دصصرنو
ةيئاقولأ Òبأدتلأ تاطلصسلأ ذخأاتل ،تاي’ولأ

Ÿتأءأرجإ’أ نأأ دقتعأأو ،ءا-بو-لأ ي-صشف-ت ع-ن
ع-ل-ه يدا-ف-ت-ل ا-ي-ج-يرد-ت ي-تأا-ت ةذ-خ--تŸأ
فورظلأ هذه ‘ مهكابترأ ةدايزو ÚنطأوŸأ
.““عمجأأ ⁄اعلأ اهب رÁ يتلأ ةبعصصلأ
:قا-ي-صسلأ سسف-ن ‘ ثد-ح-تŸأ تأذ ع--با--تو
د-ي-حو-لأ حÓ-صسلأ و--ه ي--ح--صصلأ ر--ج◊أ““

Ûف ةهباÒكلذل لاثم لصضفأأو ،انوروك سسو

مدعو Úصصلأ ‘ اهققح يت-لأ ج-ئا-ت-ن-لأ ي-ه
›اتلابو ،عوبصسأأ ذنم ةديدج ت’اح ليجصست

تا-ي-صصو-ت-لا-ب مأز-ت-ل’أ Úن--طأوŸأ ى--ل--ع
،فورظلأ هذه لظ ‘ ةصضورفŸأ Úنأوقلأو
تاباصصإ’أ ددع عافترأ رأرمتصسأ لاح ‘ نكل
ةدايزو لماصش يحصص رجح ¤إأ باهذلأ نإاف
رابتع’أ Úعب ذخأ’أ عم درأو تاي’ولأ ددع

‘ تايناكمإ’أ ةفاك Òفوتو تامز-ي-نا-ك-يŸأ
ع-صضو-لأ ة-ه-باÛ ““ةرو-جÙأ““ تا--ي’و--لأ
.““نيومتلأ ةمزأأ اصصوصصخ يدافتو
يتلأ Úينيصصلأ ءابطأ’أ ةثع-ب سصو-صصخ-ب ا-مأأ
،ةدعاصسŸأ Ëدقت لجأأ نم رئأز÷أ تلصصو
ةÒبك ةفاصضإأ مدقت نأأ رظتنن““ :طاقب حصضوأأ
Ëد-ق-ت لÓ-خ ن-م Úير-ئأز÷أ ءا--ب--طأÓ--ل

ء’ؤوه اهمدختصسأ ل-م-ع تا-ي-لآأو تا-ي-صصو-ت
جئاتن تمدق يتلأو ،سسوÒفلأ ىلع ةرطيصسلل

›اتلابو ،اهنع يصضاغتلأ ن-كÁ ’ ة-ي-نأد-ي-م
مهعم نواعتلأو مهتÈخ ‘ رامثتصس’أ انيلع
.““ةنÙأ هذه زواŒ لجأأ نم
قتلن ⁄““ :Óئاق ءابطأ’أ ةدامع سسيئر فدرأأو
انعمجي نأأ لمتÙأ نمو ءابطأ’أ ء’ؤوه دعب
لجأأ نم ةمداقلأ ةليلقلأ مايأ’أ ‘ ءاقل مهب
ةدافتصس’أو لاÛأ ‘ نواع-ت-لأو ق-ي-صسن-ت-لأ
مهتاينق-تو م-ه-تأÈخ ن-م ن-ك‡ رد-ق Èكأا-ب
.““عصضولأ ةهبا‹ ‘ ةروطتŸأ
نم ركتبŸأ قيبطتلأ سصوصصخب طاقب قلعو

تانايب ليلحتب سصاÿأو بابصشلأ دحأأ فرط
‘و تا-ي’و-لأ ل-ما-ك ‘ سسوÒف-لأ را-صشت--نأ

تاطلصسلأ ةفاكو ةنج-ل-لأ““ :نأأ ز-ي-جو فر-ظ
اهنأاصش نم ةردابم يأأ عجصشتو نمثت ةينعŸأ
سسوÒفل يدصصتلأ ‘ ةدعاصسŸأو فيفختلأ
.““لتاقلأ انوروك
ىلع ديكأاتلأ هثيد-ح ما-ت-خ ‘ طا-ق-ب دد-جو

سضورفŸأ يحصصلأ رج◊اب مأزتل’أ ةرورصض
ةيئاقولأو ةيزأÎح’أ Òبأدتلأ أذ-كو ا-نو-نا-ق
ةيلاعلأ ةفاقثلاب يلحتلأو ،ةفاظنلاب ةيانعلأو

زواŒ اعم عيطتصسن يك يحصصلأ لاÛأ ‘
.ةحنا÷أ هذه

،سسمأأ ،يروهم÷أ ينطولأ فلاحتلأ نلعأأ
دحلل ةينماصضتلأ ةلم◊أ ‘ مهاصسيصس هنأأ

لÓخ نم كلذو انورو-ك ءا-بو را-صشت-نأ ن-م
هبأون-ل ة-ير-ه-صشلأ ةر-جأ’أ ف-صصن-ب عÈت-لأ
ةيبعصشلأ سسلاÛأ ‘ هيبختنمو ناÈŸلاب
.ةيئ’ولأو ةيدلبلأ
هذ--ه نأأ ه--ل نا---ي---ب ‘ بز◊أ ح---صضوأأو
ن-م ف-ي-ف-خ-ت-لأ““ ¤إأ فد-ه-ت ة-كرا--صشŸأ
ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-صسلأ ءا--بو--لأ تا--صسا--ك--ع--نأ

عÈتلأ ةي-ل-م-ع نأأ ¤إأ أÒصشم ،““Úن-طأوŸأ
رطأ’أ نمصض يلÙأ ىوتصسŸأ ىلع““ متت
باصس◊أ ‘ عÈت-لأ رأر-غ ى-ل-ع ،ة-حا-تŸأ
ءانتقأ ،تاعÈتلأ عمجب سصاÿأ يديÈلأ
دأوم ءانتقأ ،تايفصشتصسملل ةيبطلأ مزأوللأ
تÓئاعلاب لفكتلأ ،م-ي-ق-ع-ت-لأو Òه-ط-ت-لأ
.““ةزوعŸأ رصسأ’أو
ع--ي--م--ج بز◊أ ا--عد ،را---طإ’أ تأذ ‘و
مهطأرخنأ زيزعت““ ¤إأ هتأراطإأو هيلصضانم

ىرخأ’أ ةين-ما-صضت-لأ تأردا-بŸأ ة-فا-ك ‘
عم ““سسيصسحتلأو ةي-عو-ت-لأ تÓ-م-ح أذ-كو

ةيئاقولأ Òبأدتلاب مراصصلأ ديقتلأ““ ةرورصض
نع ةرداصصلأ تاهيجوتلأ أذكو ةلصصلأ تأذ
.““ةصصتıأ ةينمأ’أو ةيبطلأ تاه÷أ
ينطولأ فلاحتلأ Èع ،ة-ب-صسا-نŸأ تأذ-بو
تأءأرجإ’ا-ب ““ه-ب-ي-حر-ت““ ن-ع يرو-ه-م÷أ
دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر فرط نم ةذختŸأ
رأرقإاب ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-صس ,،نو-ب-ت د-يÛأ

سضعب ‘ يئز÷أ وأأ يلكلأ يحصصلأ رج◊أ
¤إأ ةيمومعلأ تاطلصسلأ اي-عأد ،تا-ي’و-لأ
تاي’ولأ ىلع يحصصلأ رج◊أ أذه ميمعت““
لجاعلأ لفكتلأ ةلصصأومو يقابتصسأ لكصشب
اÃ جراÿأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ءÓجإاب
مهيمحيو مــــــهتمأرك ء’ؤوهل ظـــــف-ح-ي

تأزواـــــج----ت----لأ وأأ ر----طاıأ ن-----م
.““ةلمتÙأ

 ج.م

 :نلعي كآرطانوصس عم‹

رئب قيرح ىلع انرطيضس
دوعضسم يضساحب زاغلا خضض

هترطيصس نع كأر-طا-نو-صس ع-م‹ ن-ل-عأأ
خصضل رئبب بصشن يذلأ قير◊أ ىلع ةيلكلأ
.دوعصسم يصساحب زاغلأ
هتلقن نايب ‘ ،كأرطانوصس عم‹ دافأأو
ت“ ه-نأأ ،ة-ير--ئأز÷أ ءا--ب--نأ’أ ة--لا--كو
بصشن يذلأ قير◊أ ىلع ايل-ك ةر-ط-ي-صسلأ
ةقطنم ‘  ““زاغلأ يد مأأ““ زاغلأ خصضل رئبب

رأرصضأأ يأأ ليجصست نود ،دوعصسم يصساح
ة-ي-ل-م-ع نأأ ع-مÛأ فا-صضأأو .ة--ير--صشب
سسرام62 سسيمÿأ موي تهتنأ ةرطيصسلأ
.قير◊أ ع’دنأ نم ةعاصس84 دعب يأأ
Úمأاتلأ لاغصشأأ نأأ كأرطانوصس نئ-م-ط-تو
هفانئتصسأ سضرغب ةيراج يه رئبلل لماكلأ

.لاجآ’أ برقأأ ‘
 ب.مدآآ

ءابو ةحفاكم ‘ ةمهاصسملل
لقن ةصسصسؤوم ..انوروك

 :دكؤوت طصسو نيرفاصسŸآ

فرضصت ت– انتÒظح
ةيبطلا قرفلا

 ÚعوطتŸاو
ةيداصصتق’أ ةيموم-ع-لأ ة-صسصسؤوŸأ تما-ق
ددع سصيصصختب طصسو نيرفاصسŸأ لقنل

ن-م ر-خآأ دد-عو لو-ه-نا-ف تÓ-فا-ح ن-م
حلاصصل سسأديصسرام ةي-عا-م-ج تا-ب-كر-م
نم بلطب رئأز÷أ ةي’ول ةحصصلأ ةيريدم
ة-ي-ب-ط-لأ قر-ف-لأ ل-ق--ن--ل ر--ئأز÷أ ›أو
ي-عا-صسŸأ ‘ ة-طر-خ-نŸأ تا-ي-ع-م÷أو

Ÿءابولأ ةحفاك.
نإاف ةصسصسؤوŸأ نع رداصصلأ نايبلأ بصسحو
دكأأ دق ةصسصسؤوملل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ

ل-ك--ب ة--صسصسؤوŸأ ةÒظ--ح ع--صضو ى--ل--ع
ةمدخ ‘ ةيتصسيجول لئاصسو نم هيوت–ام
ةيئ’ولأ حلا-صصŸأو ة-ي-ح-صصلأ ح-لا-صصŸأ
Úب ن--م ي--ئا---قوو يزأÎحأ ءأر---جإا---ك
‘ ة-صسصسؤوŸأ تعر-صش ي-ت-لأ تأءأر--جإ’أ
.سسوÒفلأ يصشفت ذنم اهذاختأ
نأأ تاصسصسؤوŸأ نع لوأ’أ لوؤوصسŸأ راصشأأو
ةصسصسؤوŸأ ا-هزو– ي-ت-لأ تا-ب-كرŸأ ل-ك
مج◊أ وأأ Òبكلأ مج◊أ نم تناك ءأوصس
لعجي ا‡ قيقد لكصشب ة-م-ق-ع-م Òغ-صصلأ
ةليئصض اهناكرأأ Úب سسوÒفلأ راصشتنأ ةبصسن

.أدج
 و.ق

غلك521 نم Ìكأا زجح
جلاعŸا فيكلا نم

 ىلفدلا Úعب
نم ينطولأ يبعصشلأ سشي÷أ زرافم تنك“
جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغول-ي-ك5.521 زجح
ةيحانلأ نم لك ‘ تأردfl را3Œ فيقوتو
ةير-ك-صسع-لأ ة-ي-حا-ن-لأو ¤وأ’أ ة-ير-ك-صسع-لأ
.ةيناثلأ
نأأ ،سسمأأ ،ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب دافأأ

اصضيأأ تنك“ يبعصشلأ ينطولأ سشي÷أ زرافم
تابكرم5 زجحو سصاخ-صشأأ9 فيقوت ن-م
دأوŸأ نم ان-ط23 ـب ÚتلمÚ fiتن-حا-صشو
01 و ةدئاŸأ تيز نم Îل0001 و ةيئأذغلأ

لك ‘ ةيئابرهك تأدلوم6 و طغصض قراطم
رأردأأو ةصسداصسلأ ةيرك-صسع-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م
.فودنتو
ينطولأ كردلأ رصصانع نأأ نا-ي-ب-لأ فا-صضأأو
قأروأأ مهتزوحب Úمر‹3 تفقوأأ نأرهوب
5.4 ـب ردقت ةينطولأ ةلمعلاب ةروزم ةيدقن

Úتيقد-ن-ب تز-ج-ح ا-م-ك ،م-ي-ت-ن-صس را-ي-ل-م
تطبحأأ امك .ةركصسبب ع-ن-صصلأ ي-ت-يد-ي-ل-ق-ت

يبعصشلأ ينطولأ سشي-ج-ل-ل ة-كÎصشم زرا-ف-م
بيرهت ت’واfi ينطولأ كردلأ ر-صصا-ن-عو
،سسأرهأأ قوصس نم لكب دوقولأ نم Îل8219
.رأردأأو فراطلأ ،ةصسبت

 ب.مدآآ

 :““رآو◊آ»ـل Êاكرب ““انوروك““ ءابو دصصرل ةيملعلآ ةنجللآ وصضع

 ةعــــــجضشم جـــــــــــئاتن قــــــــــقح ””Úــــــــكورولكلا””
اهرامثتصسا انيلعو انديفتصس Úينيصصلا ءابطألا ةÈخ ¯

 دراو رمأا ““لماصش““ يحصص رجح ¤إا باهذلا ¯
 سسوÒفلا ةهباÛ ديحولا حÓصسلا وه يحصصلا رج◊ا ¯
 مهحاورأل ةيامح تايصصوتلاب مازتللا ÚنطاوŸا ىلع ¯

 تاي’ولا ىلع يحضصلا رج◊ا ميمعت ةرورضض

ح.فوؤورلآ دبع

 :فصشكي زاغلنوصس عم‹

ىلع ةرمتضسم انتامدخ
 ةيراجتلا انت’اكو ىوتضسم

تامدÿأ Ëدقت رأرمتصسأ نع زاغلنوصس عم‹ فصشك
ةÎف-لأ لÓ-خ ة-يرا-ج-ت-لأ ة-لا-كو-لأ ىو-ت--صسم ى--ل--ع
سسوÒف يصشفت دعب دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةيئانثتصس’أ
.انوروك
ةلاكو نع Óقن نايب ‘ ،سسمأأ ،زاغلنوصس عم‹ دافأأو
‘ لمعلأ تا-قوأأ د-يدŒ ” ه-نأأ ،ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نأ’أ
41ـلأ ةعاصسلأ ةياغ ¤إأ8 ةعاصسلأ نم ةيراجتلأ هت’اكو
.ءاصسم
يئاقو ططfl ق-ي-ب-ط-ت ن-ع ا-صضيأأ ع-مÛأ ف-صشكو

فوفصص ‘ انوروك سسوÒف را-صشت-نأ ة-ه-جأوŸ د-يد-ج
.هلامع
تامÓع ¤وأأ رو-ه-ظ رو-ف““ زا-غ-ل-نو-صس نا-ي-ب ح-صضوأأو
ةرومعŸأ لماك ههجأوت يذلأ ءابولاب ةقلعتŸأ رأذنإ’أ

‘ اقابصس زاغلنوصس عم‹ ناك يŸاعلأ ديعصصلأ ىلع
ةهجأوم ¤إأ ة-ي-مأر-لأ ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’أ ذا-خ-تأ
هينبت بناج ¤إأ أذ-ه““ نا-ي-ب-لأ فا-صضأأو.““سسوÒفلأ
ةيمومعلأ تاط-ل-صسلأ ل-ب-ق ن-م ةرر-قŸأ تأءأر-جإÓ-ل

Ãأ بجوŸ12 ‘ رداصصلأ96-02 مقر يذيفنتلأ موصسر
” راطإ’أ أذه ‘و هنأأ عمÛأ دكأأو.““0202 سسرام
ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ ةصسا-ئر-ب ة-مزأأ ة-ي-ل-خ بي-صصن-ت
¤وأأ لÓخ هنأأ راصشأأو.عورفلأ ةفاك كأرصشإاب عمجملل
ررقت سسرام32 ¤إأ51 نم ةنجللأ هذه تاعامتجأ
.¤وأأ ةلحرم ‘ ةيصصوت82 ذاختأ

 و.ق

Ùف ةرصصاÒسسو
 :يلحاصس ..انوروك

مدق انوروك سسوÒفل يدصصتلل دمتعŸآ ““Úكورولك““ جÓعلآ لوكوتورب نأآ طاقب Êاكرب ““ انوروك““ ءابو دصصرل ةيملعلآ ةنجللآ وصضع فصشك
.سسوÒفلآ آذه ةهباÛ لودلآ ةفاك دي ‘ ديحولآ حÓصسلآ ىقبي يّحصصلآ رج◊آ نأآ آدكؤوم ،ةعجصشم ةيلوأآ جئاتن

لقنتلآ ةصصخر ¤إآ ةجا◊آ نود

 ةديلبلاب ةلم÷ا يقوضس ¤إاو نمهكاوفلاو رضضÿا لقنب صصيخÎلا
يتلأ ةدي-ل-ب-لأ ة-ي’و ح-لا-صصم ترد-صصأأ
ءاثÓثلأ موي ذنم لماصشلأ رجحلل عصضخت
انوروك سسوÒف يصشف-ت بب-صسب ي-صضاŸأ
رصضÿأ لقن حيتت ةم-ي-ل-ع-ت (91-ديفوك)
عيبل ةلم÷أ يقوصس ¤إأو ن-م ه-كأو-ف-لأو
ةر-قو-ب ي-ت-يد-ل-ب-ب ه-كأو-ف-لأو ر-صضÿأ
ة--صصخر ¤إأ ة--جا◊أ نود كيرا--فو--بو
.ةصصتıأ حلاصصŸأ فرط نم لقنتلأ
سصخر-ي ه-نأأ ح-لا-صصŸأ تأذ تح-صضوأأو
ىوتصسم ىلع هكأوف-لأو ر-صضÿأ را-ج-ت-ل
لقن ةرقوبو كيرافوبب ة-ل-م÷أ ي-قو-صس
ةي’ولأ ميلقإأ ىوتصسم ى-ل-ع م-ه-ع-ئا-صضب

ءأدتبأ أذهو لماصشلأ رج◊أ ةÎف لÓخ
¤إأو Óيل ةر-صشع ة-يدا◊أ ة-عا-صسلأ ن-م
¤إأ ةجا◊أ نود احابصص ةصسداصسلأ ةياغ
تا-ه÷أ ن-ع ةردا-صصلأ رورŸأ ة--صصخر
ءأر-جإ’أ سسف-ن و--هو كلذ--ب ة--لوıأ
.ةئزجتلأ راŒ ىلع قبطŸأ
راطإأ ‘ جردني يذلأ رأرقلأ أذه يمريو
ةي’ولأ اهترقأأ يتلأ ةيئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأ

ة-ي-ح-صصلأ ة-مزأ’أ هذ-ه ة-يأد--ب ذ--ن--م
Ùأ ءا--بو--لأ أذ--ه ةر--صصاŸإأ يد-ع¤

ف-ل-ت-خÚ Ãن-طأوŸأ ن-يو“ نا-م--صض
أذكو هكأوفلأو رصضÿأ نم مه-تا-ي-جا-ح

اقفوو .ÚنطأوŸأ ةحصص ىلع ظاف◊أ
Ÿنإاف ةيمصسرلأ ةميلعتلأ هذه ‘ ءاج ا

رأرقلأ أذه ماكحأأ ف-لا-خ-ي ر-جا-ت ل-ك
.ةيئاصضقلأ ةعباتملل سضرعتي

فر-ظ-لأ م-ه-ف-ت ¤إأ ةو-عد-لأ ” ا--م--ك
لمعلأو ةي’ولأ هب ر“ يذلأ سساصس◊أ

‘ ةيئ’ولأ تاط-ل-صسلأ ةد-عا-صسم ى-ل-ع
›أو نأاب ركذ-ي.ءابولأ أذه ةحفاك-م
‘ حرصص دق ناك رصصيون لامك ةي’ولأ
ل--ما---صشلأ ر---ج◊أ نأأ ق---با---صس تقو
فقوت ينعي ’““ ةي’ولأ ىلع سضورفŸأ
أÒصشم ،““ةيلك ةفصصب تامدÿأو ةاي◊أ

نم يت-لأ تأءأر-جإ’أ ة-فا-ك ذا-خ-تأ ¤إأ
تاجا-ي-ت-ح’أ ف-ل-تÒ flفو-ت ا-ه-نأا-صش
يأأ يدا-ف-تو Úن-طأو-م-ل-ل ة-ي-صسا--صسأ’أ
نامصضب اهنم قلعت ام اميصس ’ ت’Óتخأ
دأوŸاب نيومتلأو ةي-ح-صصلأ ة-ي-ط-غ-ت-لأ
فيظنتلأ دأومو ةي-صسا-صسأ’أ ة-ي-ئأذ-غ-لأ
.ةيوقاطلأ تاجتنŸأ أذكو ميقعتلأو

 ب.مدآآ



هذه صضيؤعتل ينطو قودنصص ءاصشنإأ
تائفلأ

Òب-خ-ك ا-هار-ي ي-ت-لا لو-ل◊ا سصو-شصخ--بو
رجألاب Úلماعلا لا-م-ع-لا ة-ئ-ف-ل يدا-شصت-قا
نامشضلا ىدل م-ه-ب حر-شصŸا Òغو ي-مو-ي-لا
‘ رشصان ناميلشس روتكدلا لاق ،يعامتجلا
يتلا ءايششألا مهأا نم نإا ““راو◊ا»ـل هحيرشصت
عم نآلا اهب موقت نأا تاطلشسلا ىلع يغبني

رشصان فيشضي ،هنم ةياقولاو ءابولا ةحفاكم
حيرشست نأل ،لغششلا بشصانم ىلع ظاف◊ا وه
يمشسر ءارجإل ًاقفو ءاج يذلا انه لامعلا
،ءابولا ءاوتحل ›زنŸا رج◊اب ديقتلا وهو

‘ د-ياز-ت-ب ةدد-ه-م دÓ-ب-لا نأا ي-ن--ع--ي ا‡
نم اهنع رجني ام ل-ك-ب ة-لا-ط-ب-لا تلد-ع-م
تاطلشسلا ى-ل-ع ر-شصا-ن حÎقا ثي-ح ،ٍسسآا-م
ءاششنإا لÓخ نم نآلا نم ركفت نأا ةيمومعلا

ًاعبطو .تائفلا هذه سضيوعتل ينطو قودنشص
ماه-م ن-م-شض ل-خد-ت ل تا-شضيو-ع-ت-لا هذ-ه
بابشسأا نأل يعام-ت-جلا نا-م-شضلا قود-ن-شص

نأا امك ،ةحشصلاب قلعتت ل لمعلا نع فقوتلا
بلطتو ةموك◊ا لوشستت قيدانشصلا هذه لثم
.ًايونشس ةيلاŸا تادعاشسŸا

Òغ فئاظؤلأ ‘ رظنلأ ةداعإأ بجي
ةيمؤك◊أ

ـل رشصان ناميلشس روتكدلا يداشصتقلا لاقو
تشسيل انه فئاظولاب دوشصقŸا نإا ““راو◊ا““
رودقم ةÒخألا نأل ،ة-ي-مو-ك◊ا ف-ئا-ظو-لا

نم Òثكلا ا‰إاو ،ةطلشسلا فرط نم اهيلع
نهŸاو سصاÿا عاطق-لا ن-م-شض ف-ئا-ظو-لا
‘ فاشضأاو ،ةلاطبلاب اهباحشصأا ددهت ةر◊ا

قلغ ةطلشسلا ررقت امدنع هنأا هثيدح سضرعم
نإاف ،ةياقولا تاءارجإا نمشض Óًثم يهاقŸا

ًارطشضم هشسفن دجي فوشس ىهقŸا بحاشص
،فقو-ت-م ل-م-ع-لا نأل لا-م-ع-لا ح-ير-شست ¤إا

امتح ةجيتنلاو ،مهروجأا في-قو-ت ›ا-ت-لا-بو
ةديدشش ةاناع-م بب-شست-شس Òبÿا تاذ لو-ق-ي
فيقوت نع ةطلشسلا رارق ىدأا امك ،مهتÓئاعل
ةكرشش بحاشص نإاف ،ةليوطلا ةيÈلا تÓحرلا
عمو ،ءارجإلا سسفن ¤إا أاجل-ي فو-شس ل-ق-ن-لا
،جراÿا عم ةيو÷ا تÓحر-لا ع-ي-م-ج ف-قو
لإا نطولا لخاد تÓقنتلا عي-م-ج ع-ن-م ع-مو
ينعي كلذ نإاف ،يزاÎحا ءارجإاك ةرورشضلل

ددهم قدا-ن-ف-لا ن-م ًاÒب-ك ًادد-ع نأا ه-ب-شسح
سضعب هذه ،لامعلا حيرشستو يعوطلا قلغلاب
نم ه-تاذ ثد-ح-تŸا لو-ق-ي ط-ق-ف ة-ل-ث-مألا
›ات-لا-ب يدؤو-ت ي-ت-لاو ،ةرر-شضتŸا ق-فارŸا
لوخد يهو ةجيتنلا سسفن ¤إا رشصان فيشضي

.ةلاطبلا مرح ‘ اهيفظوم
نؤثيغتصسي يصسكات قئاصس فلأأ22

يقئاشسل ةين-طو-لا ة-م-ظ-نŸا سسي-ئر بر-عأا
ـل ه-ح-ير-شصت ‘ Úشسح نا--م--ث--ع ،ةر--جألا
نا-ي-ب-لا قا◊إا مد-ع-ل ه-ف--شسأا ن--ع ““راو◊ا““
نمأÓل ىلعألا سسلÛا نع رداشصلا يمشسرلا
لا-م-ع--لا مز--ل--ت تارار--ق ن--م--شضت يذ--لا
م-ه-ما-ه-م ءادأا ن-ع ف-قو-ت--لا Úف--ظوŸاو
دح عشضو فدهب مهتارقم لخاد ةي-ف-ي-ظو-لا

لثتما ذإا ،91 ديفوك انوروك سسوÒف راششتنل
براقي ام نامثع Úشسح فيشضي رمألا اذهل
عاطقلل Úعباتلا ÚمدختشسŸا نم ةئاŸاب05
يمومعلا لقنلا لئاشسو مهنم ،سصاÿاو ماعلا
ةرجألا تارايشس مهت-مد-ق-م ‘و ة-ف-ل-تıا
دج ةيلام ةطرو ‘ لاق ا-م-ك او-ل-خد ن-يذ-لا

اذهب ةقلعتŸا تاحيشضوتلا بايغ ‘ ،ةبعشص
اهب سضوعي نأا بجي يتلا ةيفيكلاو ءارجإلا

ا‡ ،مهطاششن فقت نيذلا يشسكاطلا يقئاشس
يشسرا‡ نم فلأا22 نع وبري ام ليحيشس
مهتÓئاع قارغإاو ،ةلاطبلا ¤إا ةنهŸا هذه

،ةيرزŸا ةيعامتجلا فورظلا عق-ن-ت-شسم ‘
يشسا-ئر-لا رار-ق-لا د-شض ا-ن-شسل Úشسح لا-قو
اذه نم ةياقو-لا ل-ب-شس ذا-خ-تا د-شض ا-ن-شسلو
باحشصأا لغششي ام ن-ك-ل ،ل-تا-ق-لا سسوÒف-لا
قئاشس فلأا021 مهددع غلابلا مويلا ةنهŸا

تاءارجإلا يه ام وه ،نطولا Èع يشسكاط
نم تّدح يتلا ةطل-شسلا ل-ب-ق ن-م ةذ-خ-تŸا
عفد ا‡ ،ءلؤوهل لول◊ا قافرإا نود مهطاششن
ىلع اظافح ةيوتلم قرطب لمعلا ¤إا Òثكلا

دجي ⁄ يشسكاطلا يقئاشس نإا ،مهتلئاع توق
نم تانشسح رظتنيو هترشسأا ليعي نم مويلا
سضاÎقÓل مهنم Òثكلا أاجليو ،مه-ئا-قد-شصأا

مهتايح لامكتشسا لجأا نم مه-ئا-قد-شصأا ن-م
ايعاد ،يرزŸا مهعشضو ىلع نوتا-ت-ق-ي م-هو
ل-خد-ت-لا ةرور-شض ¤إا ة-يرو-ه--م÷ا سسي--ئر
يقابك مهشضيو-ع-ت-ل ىر-خأا تارار-ق سضر-فو
.ماعلا عاطقل Úعباتلا ÚفظوŸا

ىدل ÚحرصصŸأ Òغو ةيمؤيلأ لامع
رمذت ‘ يعامتجلأ نامصضلأ

،ةر◊ا نهŸا يشسرا‡ نم ديدعلا ىكتششا
حرشصŸا Òغ مهئارظنو ةيمويلا لامع اذكو
نا-م-شضل-ل ي-ن-طو-لا قود-ن-شصلا ىد-ل م-ه--ب
يذلا يعامتجلا مهعشضو نم ،يعا-م-ت-جلا
،مهب لفكتلل غيشص داجيإا ةرور-شض ي-عد-ت-شسي
يذ-لا Òم-شس ا-ن-ل ح-شضوأا را--طإلا اذ--ه ‘و
Òغو تاونشس ذنم ىهقم ‘ لدا-ن-ك ل-غ-ت-ششي

يعامتجلا نامشضلا ةزهجأا ىدل هب حرشصم
هشسفن دجو ثيح ،اذه هعشضو نم رمذتم هنأا
،ةلاطبلا ىل-ع لاfi ا-ها-ح-شضو ة-ي-ششع Úب
انطاششن ةشسرا‡ نع فقوتلا رارق نإا :لاقو
لو ةينهŸا انتايح مظني نوناق هعبتي نأا بجي
ءايتشسلا سسفن ،انيف سشهنت ةلاطبلل انوكÎي
لماعك لمعي يذلا يلكآا يمع دنع هاندجو
هشسفن اشضيأا وه دجو يذلا يمو-ي-لا ر-جألا-ب
سسفن ،هترشسأا ليعي نم دجي ⁄و ،لمع نود
يذلا فشسوي نم لك دنع هاندجو عابطنلا
يتلا ةدروو ،‘اكشسإلا سسنويو ،‘رحك لمعي
مهحيرشست ” نيذلا ةطايÿا لمعم ‘ لمعت
،مهبتاور عاطقناو لمع نود مهشسفنأا اودجوو
نع انشضوعي نم ةقنحبو نزح ةÈنب اولاقو
نحنو لمعلا نع اهيف ان-ف-قو-ت ي-ت-لا ما-يألا
رجألاب وأا سصاوÿا دنع لغتششن ءلؤوه لوقي
⁄و مامتها يأا انرعت ⁄ ةط-ل-شسلاو ي-مو-ي-لا
ع-ل-شسلا بل-غأا نأا ا-م-ل-ع ،ا-ن--ل ل--ح--ب تأا--ت
،ديازتم عافترا ‘ ءلؤوه لوقي ةيكÓهتشسلا
يتلا هذه ةيحشصلا ةمزألا رارمتشسا لظ ‘و
اذام يجاتلا سسوÒفلا ةحئاج اهيف تببشست
ءلؤو-ه لو-ق-ي ا-نر-شسأا ة-ششـــــي-عÃ ل-ح-ي-شس
 .لامعلا

ةيبÎلا ةرازو اهتلشسرأا يتلا ةميلعتلا تثدحأا
اهيف مه-ب-لا-ط-ت ،ة-ي-بÎلا ءاردŸ ة-ي-ن-طو-لا
لشصفلل ةيميلعت سصشصح ليجشست ‘ عورششلاب
لخاد ةل-ب-ل-ب ،تا-يو-ت-شسŸا ع-ي-م÷ ثلا-ث-لا
يتلا ةقيرطلا نأا تأار يتلا ةيوبÎلا ةرشسألا
اذإا ةشصاخ اعفن يدŒ نل ةرازولا اهتدمتعا

لج اهكلÁ ل يتلاو تنÎنألا Èع اهحرط ”
ةرازو تف-ل-ك قا-ي-شسلا اذ-ه ‘و .ذ-ي-مÓ-ت-لا
نع ميلعتلل ينطولا ناويدلا ةينطولا ةيبÎلا
هتكبشش لÓخ نم عورششŸا اذه ديشسجتب دعب
ءاقتنا ىلع ديكأا-ت-لاو سصر◊ا ع-م ة-ي-ئلو-لا
ةررقŸا سصشص◊ا Ëد-ق-ت-ل ءا-ف-كأا ةذ-تا-شسأا

تاونق قيرط نع يشساردلا ىوتشسŸا بشسح
ةيلمعلا ع-م لا-شصتا ‘ م-ه-ل-ع÷ ة-ي-م-ي-ل-ع-ت
لماششلا رج◊ا ةيعشضو لÓغتشساو ةيميلعتلا
.ذيمÓتلا اهيف دجاوتي يتلا

 صسوردلأ ليجصستل يفكت ل مايأأ ةثÓث
ةمظنŸا تركنت-شسا ة-م-ي-ل-ع-ت-لا ى-ل-ع ادرو
‘ ةرازولا دامتعا ،ذيمÓتلا ءايلوأل ةينطولا
لدب ةيمقرلا ةيشضرألا  ىلع سسوردلا Ëدقت

أادبم نمشضي ل ام وهو ةينويزفلتلا تاونقلا
نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأا اÃ سصرفلا ؤوفاكت
تنÎنلا ةكبشش ¤ا جولولا اهنكÁ ل ذيمÓتلا
اهل نايب ‘ ةمظنŸا تدقتنا امك ،ةلوهشسب
Òشصقلا تقولا هن-م ة-خ-شسن ““راو◊ا““ تق-ل-ت
راي-ت-خل ءارد-م-ل-ل ةرازو-لا ه-ت-ح-ن-م يذ-لا
زواجتي ل يذلاو سسوردلا ليجشستو ةذتاشسألا
ر-مألا نأا فر-ع-ي ع-ي-م÷او ،ما-يأا ة-ثÓ--ث--لا

سصشص◊ا Òشضحتب قلعتي رمألاف ل-ي-ح-ت-شسم
فاشضأا رمأا وهو اهيلع ةقداشصŸاو اهليجشستو
Òكفتلا متي نأا سضورفŸا نم ناك هنأا نايبلا

ةشساردلا قيلع-تو سساردŸا ق-ل-غ ذ-ن-م ه-ي-ف
ة-ي-ف-ي-ك ن--ع ثيد◊ا سضو--ع ،نآلا سسي--لو

.Êاثلا لشصفلا جئاتن ىلع ءايلوألا لوشصح
سساشسح عاطق Òيشست نأا ةمظنŸا تÈتعاو
سسكعي ةقيرطلا هذهب ةينطولا ةيبÎلا ةرازوك

ة-ير-هو÷ا رو-مألا ذ-خأاو ر--شصب--ت--لا مد--ع
أادبم لجأا نم عفارت اهنأا ةدكؤو-م ة-ي-ح-ط-شسب
هلهاجتت ةرازولا نأا ودبي يذلا سصرفلا ؤوفاكت
.هذهك تاءارجاب

مكتأؤنق نم ةانق انؤطعأأ

يارون لامك يوبÎلا طششانلا اعد هتهج نم
قافتÓل لا-شصتلاو ة-ي-بÎلا ير-يزو ن-م ل-ك

وأا ةينويزفلتلا تاونقلا ىدحإا سصيشصخت لوح
ةزفلتم سسورد Ëدقتل ةيمو-م-ع-لا ة-ي-عاذإلا

تاناحتملا ىلع ÚلبقŸا ةب-ل-ط-ل-ل ة-شصا-خ
اذه نا ادكؤوم ،ةيئاهنلا ماشسقألاو ةيمشسرلا
كÓتما عم ارظن ل-ه-شسألا نو-ك-ي-شس را-يÿا
نكÁ ةيمومع ةانق نم Ìكأل لاشصتلا ةرازو
ةمدخ Ëدقتو فرظلا اذه ‘ اه-لÓ-غ-ت-شسا
لودلا يقاب رارغ ىلع ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل ة-يو-بر-ت
اهئانبأل سسورد Ëدقت ‘ تأادب يتلا ةيبرعلا

Ãيراون راششأاو ،ةذتاشسألا نم ةيو-ق ة-كرا-شش
اودبأا ةذتا-شسألا ن-م د-يد-ع نأا ة-ب-شسا-نŸا-ب

ةيعوط-ت سسورد Ëد-ق-ت ى-ل-ع م-ه-ت-ق-فاو-م
 .ةيمومعلا تاونقلا Èع ذيمÓتلل
ةشصرف وه ايلاح هب ر‰ ام نأا يراون ىأار امك
ةرازولل ةي-م-قر-لا ة-شصنŸا ل-ي-ع-ف-ت-ل  ةÒب-ك
عيم÷ ذيمÓتلل سسوردلا Ëدقتل اهريوطتو
هب ر“ يذلا فر-ظ-لا اذ-ه ‘ تا-يو-ت-شسŸا
نأا راوحلل حيرشصت ‘ يراون فاشضأاو .دÓبلا
د◊ تمشصلا لشصاوت يتلا ةرازولا ديب ل◊ا

رارمتشسا ةلاح ‘ اهشسفن دجتشس اهنكل ،نآلا
ما-مأا ه-ل-لا رد-ق ل ه--لا--ح ى--ل--ع ع--شضو--لا

Úلشصفب ءافتكلا مهلوأا ةددعتم تاهويرانيشس
با--شست--حاو ي--شسارد--لا م--شسوŸا ءا--ه--نإاو
يئادت-بلا ذ-ي-مÓ-ت-ل ة-ي-ل-شصف-لا تلد-عŸا
ةينا-ث-لاو ¤وألا ة-ن-شسلا ى-ت-حو ط-شسو-تŸاو
يئادتبلا ميلعتلا Êاح-ت-ما ءا-غ-لإاو ،يو-نا-ث
لاق ةيوناثلا ةلحرملل ةبشسنلابو .طشسوتŸاو
نو-ك-ي-شس ل-م-تÙا و-يرا-ن-ي-شسلا نإا يراو--ن
سسوردب ءافتكلاو ةننقŸا ةبتعلا ¤إا ءوجللاب
ايرولاكبلا ناحتما ‘ Êاثلاو لوألا Úلشصفلا
ر-بو-ت-كأا وأا Èم-ت-ب-شس ر-ه-شش ¤إا ا-ه-ل-ي-جأا-تو
‘ ذيمÓتلا جرخ دقف Òكذتل-لو .Úمدا-ق-لا

،عيبرلا ةلطع لبق اعوبشسا ةيرا-ب-جا ة-ل-ط-ع
راششتنا نم فوختلا ببشسب ةشساردلا تقلعو
‘ م-ه-تدو-ع رر-قŸا ن-مو ،ا-نورو-ك سسوÒف
ةدوع ىقبت نكل مدا-ق-لا ل-ير-فا ن-م ع-بار-لا
ةماعلا ةيحشصلا ةلا◊اب ةنوهرم ذ-ي-مÓ-ت-لا
ةلطعلا ديد“ وا انوروك سسوÒف راشصحناو
رارمتشسا سصخت ىر-خا تاءار-جا ق-ي-ب-ط-تو
ح. ماهسس          .اهئاهنإا وا ةيوبÎلا ةيلمعلا

 :فسشكي Úيابور

تأدعاصسم انعزو
ىلع ةـــــــــــيناصسنإأ
 ةزؤعم ةلئاع0002

عمتجملل ةعباتŸاو ةمزألا ةيلخ سسيئر فششك
لاجر قÓطإا نع ،Úيابور ىفطشصم ÊدŸا
،ةيلÿا ‘ Úطر-خ-ن-م Úير-ئاز-ج لا-م-عأا

داومو تادعا-شسÃ عÈت-ل-ل ة-ي-ن-طو ة-ل-م◊
3 ىوتشسم ىلع ةزوعم ةلئاع يفلأل ةيئاذغ
.تايلو
” ي-ت-لا تاد-عا-شسŸا نأا-ب Úيا-بور لا--قو
ةيلخ رقم ىوتشسم ىلع اهعيمŒ ‘ عورششلا
داوم نمشضتت ،ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ة-مزألا

رارغ ى-ل-ع كÓ-ه-ت-شسلا ة-ع-شساو ة-ي-ئاذ-غ
،بيل◊او ةدئاŸا تيزو Úحطلاو ديمشسلا
ةفاج لوق-بو ة-ي-ند-عŸا ها-يŸا ة-فا-شضإلا-ب
.ركشسلاو
لاجر اهب مدقت تادعاشسŸا هذه نأا فاشضأاو
ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا ل-خاد ن--م لا--م--عأا
لا-م-عأا لا--جرو فر◊او تا--شسشسؤو--م--ل--ل
عمتجملل ةعباتŸاو ةمزألا ةيلخ ‘ اوطرخنا
.ثدحتŸا تاذ اهشسأاÎي يتلا ÊدŸا
تاذ د-كأا د-ق-ف ،تاد-عا-شسŸا سصو-شصخ-بو
تÓئاعلل سساشسألاب هجوت-شس ا-ه-نأا رد-شصŸا
،ندŸا جراخو ةيئانلا قطانŸا ‘  ةزوعŸا
رج◊ا فورظب ترثأات يتلا تÓئاعلا يهو
ىلع تا-يلو9 اهيف تلخد ي-ت-لا ي-ح-شصلا
.ينطولا ىوتشسŸا
ةزو-عŸا تÓ-ئا-ع-لا نأا ¤إا Úيا-بور را--ششأاو
قطانŸا نايعأا عم قيشسنتلاب اهديد– متيشس
ءا-شسؤور ع-مو ا-ه-ي-لإا با-هذ-لا م-ت-ي-شس ي-ت-لا
يأا ثد– ل ىتح ،نمألا حلاشصمو تايدلبلا
هذه عيزوتو ميشسق-ت ة-ي-ل-م-ع ‘ تا-ب-عÓ-ت
¤وألا ة-يلو-لا نأا ¤إا اÒششم ،تاد-عا-شسŸا
ةيلو نوكتشس ةيلمعلا هذه اهلم-ششت-شس ي-ت-لا
اهدعب ناتنثا ناتيلو اهعبتت نأا ىلع ةديلبلا
.ةرششابم Úمويب

 ب .نايفسس

راسشتنأ رطخ نم دحلل
..انوروك صسوÒف

 :نلعت ““لايسس““
ةءأرق تايلمع قيلعت

عيزؤتو تأدأدعلأ
 Òـــــــــتأؤــــــــــفلأ

رئازج-ل-ل Òه-ط-ت-لاو ها-يŸا ة-كر-شش تما-ق
نم دحلل ،نئابزلل ةلاكو92 قلغب ،““لايشس““

اهنئابز ةيامحو انوروك سسوÒف راششتنا رطخ
.اهلامعو
لايشس تما-ق د-ق-ف ،ة-كر-ششلا نا-ي-ب بشسحو
،تاطاششنلا ةيرارم-ت-شسل ة-ط-خ ق-ي-ب-ط-ت-ب
هايŸاب ديوزتلا تايلمع ىلع ا-ه-ي-ف تز-كرو
.ةلمعتشسŸا هايŸا ة÷اعمو بورششلا
تارششؤوم ةءارق تايلمع قيلعت لايشس تدكأاو
متيشس ،›اتلابو ،Òتاوفلا عيزو-تو تاداد-ع-لا
ىلع ÚنطاوŸاب سصاÿا كÓهتشسلا ريدقت
.كÓهتشسÓل ةقباشسلا ةليشص◊ا سساشسأا
لابقت-شسلا ز-كر-م ى-ل-ع لا-ي-شس ي-ق-ب-ت-شسو
ةلاكو11 ¤إا ةفاشضإا يتايلم-ع-لا ي-ف-تا-ه-لا
ىوتشسم ىلع اه-ن-م8 ،ةمدÿا ‘ نئا-بز-ل-ل
ةيلو ىوتشسم ىلع تلاكو3و رئاز÷ا ةيلو
انتلاكو قيبطت ليمحتل لايشس تعدو .ةزابيت

،يكذلا فتاهلا ىلع ““يتلاكو““ تنÎنألا ىلع
ىلع يمشسرلا لاي-شس ع-قو-م Èع ةر-فو-تŸاو
.يÓب لغوغ رجتم وأا بيولا
‘ هايŸا عطق قيل-ع-ت ““لا-ي-شس““ تد-كأا ا-م-ك

¤إا ة-ي-عاد ،Òتاو-ف--لا ع--فد مد--ع تلا--ح
ةقير-ط-ب ة-يو-ي◊ا ةداŸا هذ-ه ماد-خ-ت-شسا

.اهريذبت يدافتو ،ةينÓقع
ةيمك ةب-قارÚ Ãن-طاوŸا ““لا-ي-شس““ تشصوأاو
،تادادعلا ن-م بور-ششلا ها-يŸا كÓ-ه-ت-شسا
قيبطت ىلع دادعلا رششؤوم ةءارقل اهتلشسارمو
.““يتلاكو““

 و.ق

 :انوروك ءابو نم يئاقو ءأرجإاك لمعلأ فقو رأرقإأ دعب

  نؤـــــــــــثيغتصسي يمؤيلأ رــــــــــــجألاب نؤـــــــــلماعلأ
ةسشه تائفلا ىلع ابلسس سسكعنا لمعلا فيقوت رارق ¯

تائفلا هذه سضيوعتل ينطو قودنسص ءاسشنإا ¯
نوثيغتسسي يسسكاط قئاسس فلأا22 ¯

ةيموك◊ا Òغ فئاظولا ‘ رظنلا ةداعإا بجي ¯

 ةلـــــــــــــــــــيحتصسم تـــــــــــــــــــنÎنألأ Èـــــــــــــــــــع ةــــــــــــــــــــصسأردلأ
 ديحؤلأ ل◊أ يه ةزفلتŸأ صصصص◊أ:يرأؤن ¯ ؟صصرفلأ ؤؤفاكت أأدبم نيأأ :ةنيز نب ¯

يلع ديسس ةÒسصن

ءايلوأأو نويباقن
 ““رأو◊أ ““ـل ذيمÓتلأ

ثد◊ا4 ـه1441 ناـبعسش٥٠ قـفأوŸأ م٠٢٠٢ صسراـم9٢ دـحألأ

Òثكلأ ،–يسسكاطلأ – ةرجألأ تأرايسسك ،صصاÿأو ماعلأ لقنلأ لئاسسو عنمو ،تÓف◊أ تاعاقو ،تÙÓأو معاطŸأو يهاقŸأ لك قلغ رأرق راثأأ
ةرأدإأ ىدل مهب حرسصŸأ Òغ ÚفظوŸأو ،ةر◊أ نهŸأ يسسرا‡و يمويلأ رجألاب نولمعي نيذلأ ÚفظوŸأو لامعلأ Òسصم لوح ،لد÷أ نم

‘ ءاج يذلأ أذه لمعلأ نع فقوتلأ رأرق نأأ مغر هنإأ ““رأو◊أ““ ـل ءلؤوه لاقو ،تقؤوم لكسشب ولو ةلاطب ‘ أولخدأأ نيذلأ ،يعامتجلأ نامسضلأ
نم نوبلاطي مهنأأ لإأ ،ينطولأ بأÎلأ Èع91 ديفوك دجتسسŸأ انوروك صسوÒف ةهجأوŸ ةيمومعلأ تاطلسسلأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلأ راطإأ

يعدتسسي ام يرزŸأ يعامتجلأ مهعسضو ‘ قيسض نم نوناعي ءلؤوه نأأ املع ،مهطاسشن ةسسرا‡ نع اهيف أوفقوت يتلأ مايألأ نع مهسضوعي
   .مهلاح ‘ رظنلل ةديدج ةيجيتأÎسسأ داجيإأ دÓبلأ ‘ لوألأ يسضاقلأ ىلع



،باقرع دمfi ،ةقاطلا ريزو نم لك ماق
ة-كر-ششل يذ-ي-ف-ن-ت-لا ر-يدŸاو سسي-ئر--لاو
لاطفن ةكرششب Úلوؤوشسم اذكو كارطانوشس
ة-يلو ¤إا سسمأا ،سشي-ت-ف-تو ل-م-ع ةرا-يز--ب
نأا ةقاط-لا ةرازو-ل نا-ي-ب دا-فأاو .ةد-ي-ل-ب-لا

عدوتشسم دقفت-ب ه-ترا-يز ل-ه-ت-شسا با-قر-ع
نب ةقطنÃ لاشسŸا لوÎب-لا زا-غ ن-يز-خ-ت

تايمك رفوت ىدم ىلع فقو نيأا ،ديعلوب
نا-م-شض ل-جأا ن-م كلذو ج-ت-نŸا اذ-ه ن--م
‘ ق-طا-نŸا ع-ي-م÷ ر-م-ت-شسŸا داد--مإلا
تماق نأا د-ع-ب ،زا-غ-لا تارورا-ق-ب ة-يلو-لا

عيزوتلا تايرود ددع عفرب لاط-ف-ن ة-كر-شش
ماق ،قايشسلا اذه ‘و .ةيلولا ىوتشسم ىلع
ةيفاشضإا عي-ب طا-ق-ن ح-ت-ف-ب ة-قا-ط-لا ر-يزو
هبنŒ يتلاو ،نطاوŸا نم جتنŸا بيرقتل
.تامدÿا تا-طfi ¤إا ل-ق-ن-ت-لا تÓ-حر

هذه رفوت باقرع دكأا ،دوقولا سصوشصخبو
تاطfi عيمج ىوت-شسم ى-ل-ع تا-ج-ت-نŸا
.ةيشسيئرلا لاطفن ةكرششل ةعباتلا تامدÿا
،دوقولل ةفششلا عدو-ت-شسم ر-يزو-لا راز ا-م-ك

تاءارجإاو تاجتنŸا رفوت نع لأاشس ثيح
ةكرششلا اهذختت يتلا ةيا-قو-لاو ة-مÓ-شسلا
Úف--ظوŸا ة--ح--شص ى--ل--ع ظا--ف--ح--ل---ل
.ÚمدختشسŸاو

ىحشضأا ،رئاز÷ا ‘ انوروك ءابو يششفت دعب
تدهشش يتلا تايلولا ‘ ةشصاخ نونطاوŸا

‘ نوحبشسي ““يئزج وأا يلك““ ا-ي-ح-شص ار-ج-ح
ة-ع-شساو ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا با-ي-غ سسي-باو-ك
تلجشس يتلا ةردنلا عم ةشصا-خ كÓ-ه-ت-شسلا

لوشصولا حبشصأا يتلا ديمشسلا ةدام ‘ ارخؤوم
.Óيبشس هيلإا عاطتشسا نŸ اهيلإا
ع-قاو-م ‘ تا-هو-يد--ي--ف سسمأا لوأا تجارو
نكاشس اهيف ىكتششا ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا
داوŸا ةرد-ن ن-م سصخألا-ب ةد-ي-ل-ب-لا ة--يلو
‘ ةشصاخ ،ةيلولا مي-ل-قإا ‘ ة-ي-كÓ-ه-ت-شسلا
رظح سضرف عم نمازت ،اهيف ةيئانلا تايدلبلا

Œف ي-ششف-ت د-ع-ب ي-ل-ك لوÒانورو-ك سسو ‘
.دورولا ةنيدم
تبرقت ةمزألا هذه تايثي-ح ن-ع ثيد-ح-ل-لو
ÊدŸا ع-م-تÛا تا-ي-ع-م-ج ن--م ““راو◊ا““

لك فوقوو اهدنŒ ىلع تدكأا تا-م-ظ-ن-مو
يدشصتلا ليبشس ‘ دحاو لجر ةفقو اهيبشستنم
دÓبلاب ررشضلا تق◊أا يت-لا ة-ما-ط-لا هذ-ه-ل
 .دابعلاو

 ةعاسسلا د◊ ىوكسش يأا انلسصت ⁄
سسيئر راونلوب رهاط جا◊ا لاق قايشسلا ‘و
نإا ،Úيفر◊او راجتلل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا

سصخي ام ‘ ىوكشش يأا لبق-ت-شست ⁄ ه-ت-ئ-ي-ه
وأا عيبلا طاقن ‘ ةيكÓهتشسا ةدام يأا سصقن
قفو نولمعي راج-ت-لا نأا-ب اد-كؤو-م ،تÙÓا
،ديازتŸا بلطلا ةي-ط-غ-ت-ل ف-عا-شضم ق-شسن

رئاز÷ا اهششيعت يتلا ة-ل-حرŸا نأاو ة-شصا-خ

.Èكأا ده÷ جات–و ةبعشص
نإا راونلوب لاق ““راو◊ا““ ةيمويل حيرشصت ‘و
رئاز÷ا قطانم ةفا-ك ‘ ل-شصا◊ا ل-ك-ششŸا
وه سصو-شصÿا ه-جو ى-ل-ع ةد-ي-ل-ب-لا ة-يلوو
انوروك سسوÒف راششتنا هبحاشص يذلا ليوهتلا

طاقنل مهتويب ليو-ح-ت-ل Úن-طاوŸا ع-فد ا-م
‘ ذوبنم كولشسو ،ةيئاذغلا داومل-ل ن-يز-خ-ت

رارمتشسÓل يعاد لو ةشصاÿا تلا◊ا هذه
ةحوت-ف-م ز-باıا-ف ،تا-شسرا-مŸا هذ-ه ‘

Óف علشسلا لك ىلع رفاو-ت-ت ة-ل-م÷ا قاو-شسأاو
.قلقلل يعاد
عوبشسألا ة-يا-ه-ن ع-م ه-نأا ا-ن-ثدfi د-كأا ا-م-ك
اميف تاجايت-حلا ة-فا-ك ى-ط-غ-ت-شس يرا÷ا
اÒبك اشصقن تدهشش يتلا ديمشسلا ةدام سصخي

بلط-لا ة-ج-ي-ت-ن اذ-هو ،ة-ي-شضاŸا ما-يألا ‘
اوزواŒ نيذلا ÚنطاوŸا لبق نم Êون÷ا

نوفعا-شضي او-حارو ة-ي-شصخ-ششلا م-ه-ت-جا-ح
.بلطلا
زو– رئاز÷ا نزاfl نأاب راونلو-ب ف-ي-شضي-ل

ةيطغتل يفكت ةيئاذغلا داوŸا نم ةعشس ىلع
نود ن-م0202 ةنشس ةيا-ه-ن ة-يا-غ-ل بل-ط-لا
ةلودلا هحرطت يذلا داÒتشسلا نع ثيد◊ا
.ةجا◊ا تقو هيلع دامتعلا نكÁ رايخك

 ةينعŸا حلاسصŸا عم قيسسنتلاب لمعن
سسيئر Úيابور ىف-ط-شصم لا-ق ه-ت-ه-ج ن-مو
ةيداشصتقلا تاشسشسؤوملل ةينطو-لا ة-م-ظ-نŸا
عم قيشسنتلا-ب ل-م-ع-ت ه◊ا-شصم نإا ،فر◊او
ةيطغتل ةديل-ب-لا ة-يلو-ل ةرا-ج-ت-لا ة-ير-يد-م

ة---ع---شساو داوŸا ‘ ل---شصا◊ا سصق---ن----لا
ة-فا-ك ع-فر ¤إا ة-فا-شضإلا-ب ،كÓ--ه--ت--شسلا
ةنكاشس اهنم Êاعي يتلا لكاششŸاو تلاغششنلا
›او-ل Úيدا-شصت-قلا Úل-ما-ع-تŸاو ة-يلو-لا
ةشصاخ نكÁ ام عرشسأاب اهلح فدهب ،ةيلولا
رئاز÷او ةيلولا هششيع-ت يذ-لا فر-ظ-لا نأاو
.ليجأاتلا لمتحي ل لكك
دعب هنإا Úيابور لاق ““راو◊ا““ عم هثيدح ‘و
ةيلو باشصأا يذلا لماششلا يحشصلا رج◊ا
ةي-ط-غ-ت ى-ل-ع ة-م-ظ-نŸا تل-م-ع ةد-ي-ل-ب-لا
لÓخ نم ةيلولا ناكشسل ةماعلا تاجايتحلا
نأاو ةشصاخ ديمشسلاو بي-ل◊ا سسا-ي-كأا Òفو-ت
‘ انثدfi فيشضيل ،اعشساو ابلط ىقلي Òخألا
و ديمشس سسيك فلآا3 عيزوتل رشضحن““ قايشسلا

ةيطغتل Úنثإلا دغ موي بيلح سسيك فلآا8
Úتا-ه ى-ل-ع Òب--ك--لا بل--ط--لا ن--م ءي--شش
ثود◊ تدأا يتلا بابشسألا نعو.““ÚتداŸا
ةيلو ‘ ةيكÓهتشسلا داوŸا سضعب ‘ سصقن
ةين-طو-لا ة-م-ظ-نŸا سسي-ئر لا-ق ،ةد-ي-ل-ب-لا
مدع نإا فر◊او ةيداشصت-قلا تا-شسشسؤو-م-ل-ل
ÊدŸا عم-تÛا تا-ي-ع-م-ج Úب ق-ي-شسن-ت-لا
‘ لÓتخلا نم عونل ىدأا تايدلبلا ءاشسؤورو

قيشسنتلا ةرورشض ¤إا اÒششم ،عيزوتلا ةيلمع
ÚعزوŸاو Úم---ها---شسŸا ف---ل----تÚ flب
قطانŸا نم ددع Èكأا ةيطغتل ÚعوطتŸاو

.لظلا قطانم ةشصاخ ةيلولا ‘
ءا-ب-طألا ة-ي-شضق ¤إا Úيا-بور قر-ط-ت ا--م--ك
ةيطغت Èتعت يتلاو ةديلبلا ةيلوب ÚميقŸا
ةشصاخ ىوشصقلا تايولوألا نم مهتاجا-ي-ت-حا

ةيلولا ميلقإا نم جورÿا نم نوعون‡ مهنأاو
‘ فيشضيل ،ةيئانث-ت-شسلا فور-ظ-لا هذ-ه ‘

قوفت ةنكاشس نشضت– ةديلبلا ةيلو““ قايشسلا
فلأا002 نم Ìكأل عرفتتل ةمشسن فلأا009
Èتعي ةيموي ةفشصب اهتابلط ةيط-غ-تو ة-ل-ئا-ع

نم انيتوأا ام لكب هتهبا‹ ىلع لمعن د–
.““ةوق

 Òبك لكسشب صصقنلا كرادت ”
يديعشس نمحرلا دبع لاق ددشصلا تاذ ‘و
هنإا ،ةديلبلا ةيلو ن-ع ق-با-شس ÊاŸر-ب بئا-ن
ةيكÓهتشسلا داوŸا ‘ سصئاقن كانه تناك

ة-يلو-ب ي-ل-ك-لا ي-ح-شصلا ر-ج◊ا ة-ياد-ب ‘
حلاشصŸا ÚلاوŸا Úمويلا ‘ نكل ،ةدي-ل-ب-لا
.Òبك لكششب هكرادت ىلع لمعت ةينعŸا
هنإا ““راو◊ا““ ةيمويل حيرشصت ‘ يديعشس لاقو
زو– اهنأا ةديلبلا ةيلو ناكشس ظح نشسح نم
ةداوه نود اهطاششن لشصاوت ةلمج قاوشسأا ىلع
” نكلو ،¤وألا مايألا ‘ ميظنت مدع تدهشش
فوقولا بج-ي يذ-لا ءي-ششلاو ،اذ-ه كراد-ت

،عيزوتلا ‘ ة-ب-ك-ترŸا ءا-ط-خألا و-ه هد-ن-ع
بيل◊ا لجأا نم سسانلا نم Òبك ددع دششحو
عم مهتايح ىلع ارطخ ل-ك-ششيو د-ي-م-شسلا وأا
.مهنيب ىودعلا راششتنا لامتحا
ه-ق-ير-ط ‘ ع-شضو-لا نإا يد-ي-ع-شس لا-ق ا-م-ك
داوŸا ‘ ءافتكلا قيق– ةيحان نم جارفنÓل
‘ نوكت يتلا راعشسألا ‘ اهطبشضو ةيئاذغلا

.عيم÷ا لوانتم
ةسشرف ليبن

5 ثد◊ا  ـه1441 نأـبعسش٥٠ قـفاوŸا م٠٢٠٢ ضسرأـم٩٢ دـحأ’ا

عجاÎي كبوأا تاماخ رعسس
ار’ود62ر40 ¤إا

ليمÈلل

62 ر40 ¤إا كبوأا تاماخ ةلشس رعشس عجارت
يتلا تانايبلا بشسح عوبشسألا ةياهن ‘ ارلود
ىلع طفنلل ةردشصŸا لودلا ةمظنم اهتدروأا

هذه رعشس ناكو .مويلا ÊوÎك-للا ا-ه-ع-قو-م
طرافلا عوبشسألا لÓخ حوارت دق تاماÿا
.ردشصŸا تاذ بشسح رلود62 وÚ 42ب
‘ اعجرم دعت يتلا كبوأا تاماخ ةلشس مشضتو
ماخ يهو اعو-ن41 جاتنإلا ىوتشسم سسا-ي-ق
فيفÿا يبرعلا ماÿاو ,يرئاز÷ا يراحشص

ماخو ,يتيوكلا ريد-شصت-لا ما-خو ,يدو-ع-شسلا
ةرشصبلاو ,ليقثلا Êاريلاو ,يتارامإلا نابرم
ماخو ,يبيللا ردشسلا ماخو ,يقارعلا فيفÿا
,يليوزنفلا تاياÒم ماخو ,يÒجي-ن-لا Êو-ب
ف-ي-فÿا ي--بارو ,›و--غ--نلا لو--شس اÒجو
وÒفازو ,يروداو-كلا تن-يروأاو ,Êو-با--غ--لا
.›وغنوكلا ونيجو ,ةيئاوتشسلا اينيغل
ةشسلج ىهنأا دق ويام ميلشست تنرب ماخ ناكو
سضافخناب ندنلب ارلود42 ر39 دنع ةعم÷ا

ط-ي-شسو-لا ىوا-ه-ت Úح ‘ ة-ئاŸا--ب5ر53
دنع ةشسل÷ا قلغيل ةئاŸاب4ر48 ـب يكيرمألا

دوشسألا بهذلا راعشسأا ىقبتو .ارلود12ر15
يŸاعلا طفنلا ىل-ع Òب-ك ع-جاÎب ةر-ثأا-ت-م
طاششنلا ىلع انوروك ءا-بو تا-ي-عاد-ت ءار-ج

بناج ¤ا دوقولا ىلع بلطلاو يداشصتقلا
ةادغ تعلدنا يتلا راعشسلا برح هتفلخ ام
قا-ف-تا ¤ا ا-ه-ئا-ف-ل-حو كبوا ل-شصو-ت مد-ع
.جاتنÓل ديدج سضفخ سصوشصخب
ف-ي-ق--شست ماÎحا مد--ع كلذ ¤ا فا--شضيو
يذلا لبقŸا ليربا رهشش نم ةيادب جاتنإلا
راعشسأÓل ةئاŸاب05 ةبشسنب سضافخنا ¤ا ىدا

رهشش ‘ ةلجشسŸا كلتب ة-نرا-ق-م سسرا-م ‘
.يشضاŸا رياني
قفتŸا قافتلا ةياهن نم مايأا ةعشضب لبقو

سضفخب قلعتŸا طرافلا Èم-شسيد ‘ ه-ي-ل-ع
يأا كانه سسيل ,ليمرب نويلم1ر7 ـب جاتنإلا
ديد“ وا ديدج قاف-تا ¤ا با-هذ-ل-ل رداو-ب
ةيداعلا تاءاقل-لا ى-ت-حو .›ا◊ا قا-ف-تÓ-ل
ناوج01 و9 ‘ ة‹Èم تنا--ك ي--ت---لا
ءاقللاو كبوأا ر“ؤو971Ÿ ءاقللاب ةقلعتŸاو
،كلذ-ك د-ع-ت ⁄ كبوأا Òغو كبوأل ع-شسا-ت-لا

يذلا اه‹انرب نم ةمظنŸا اهتفذح ثيح
ىلع رهشش ن-م Ìكأا ذ-ن-م ه-تر-ششن د-ق تنا-ك
.يمشسرلا اهعقوم
‘ ةÒبك ةفشصب دمتعت ي-ت-لا لود-لا ى-ق-ب-تو
تارداشص ىلع ةبعشصلا ةلمعلا نم اهليخادم
قوشس ةيعشضو نم اررشضت Ìكألا تاقورÙا
.ةيŸاعلا طفنلا
ةيŸاع-لا ة-لا-كو-لاو كبوأا ة-م-ظ-ن-م تنا-كو
ءابو تايعادت نم لبق نم ترذح دق ةقاطلل
رجني نأا نكÁ امو طفنلا قاوشسأا ىلع انوروك

ىلع ةيعامتجاو ة-يدا-شصت-قا را-ثآا ن-م ه-ن-ع
ة-شصا-خ و-م-ن-لا ق-ير-ط ‘ لود-لا دا-شصت-قا
.اهنم ةفيعشضلا
ةيŸاعلا ةلاكول-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا ر-يدŸا د-كأاو
,كبوأل ماعلا Úمألاو لوÒب حيتاف ،ةقاطلل

fiداجيا ةرورشض ىلع ودنيكراب يشسونشس دم
فورظلا لشصاوت لاح ‘ هنأاو ةشصاخ لول◊ا
لودلا هذه لي-خاد-م نإا-ف قو-شسل-ل ة-ي-لا◊ا
05 ـب ىواهتتشس زاغلاو طفنلا نم ةلشصÙا
رابك لوÒب اعدو .0202 ‘ ةئاŸاب58 ¤ا
نوعلا دي Ëدقت ¤إا ةيدوعشسلا لثم ÚجتنŸا

 .ماÿا قاوشسأا ¤إا رارقتشسلا بل÷
 و.ق

:أهنأكسس نئمطيو ةديلبلا روزي بأقرع دمfi ةقأطلا ريزو

 ةرـــــــــــــــــفوتم زاـــــــــــــــــغلا تاروراـــــــــــــــــقو دوـــــــــــــــــقولا
نطاوŸا نم جتنŸا بيرقتل ةيفاصضإا عيب طاقن حتف ¯

زاغلا تاروراقب ةي’ولا قطانŸ رمتصسŸا دادمإ’ا نامصض ¯
ةديلبلا بارت لماك Èع عيزوتلا تايرود ددع عفر ¯

 لاطفن تامدخ تاطfi عيمج ىوتصسم ىلع ةرفوتم تاجتنŸا ¯
ÚفظوŸا ةحصص ىلع ظافحلل ةمÓصسلا تاءارجإا ىلع زيكÎلا ¯

  ةديلبلا ‘ انلهأا معدل نودن‹
 زجعلا ةيطغت ىلع لمعن:Úيابور ¯ ةعاصسلا د◊ ىوكصش يأا انلصصت ⁄:راونلوب ¯

جارفن’ا وحن Òصسي عصضولا :يديعصس ¯

ع.نيدلارون

 أنوروك ءأبو نم يئأقو ءارجإأك يمومعلا لقنلا قيلعت دعب

لـــــــــــــــظلا قـــــــــــــــطانŸ ةلـــــــــــــــقنتم ةـــــــــــــــيبط قرـــــــــــــــف
نم ملع امبشسح طاوغألا ةيلوب ةينكشسلا تاعمجتلا نع ةلوزعŸاو ةديعبلا نكامألا ‘ نونطقي ÚنطاوŸ ةعباتمو سصيخششت تايلمعب مايقلا لجأا نم ةلقنتم ةيبط قرف ،سسمأا ،تقلطنا

ل قطانŸا هذه ناكشس لعجي يذلا رمألا وهو هعاونأاب يمومعلا لقنلا قيلعتب يشضقت يتلاو دÓبلل ايلعلا تاطلشسلل ةÒخألا تارارقلا لظ ‘ تاجرÿا هذه يتأاتو.ةيلولا حلاشصم
نأا ،يعدارب رداقلا دبع ،طاوغألا ›او دكأاو.حلاشصŸا تاذ بشسح ةيودألا وأا بيبطلا ¤إا ةجا◊ا وأا سضرŸا ةلاح ‘ ةيبط تاشصوحف ءارجإا لجأا نم ةدايع برقأا ¤إا لقنتلا نوعيطتشسي

نم ةبرقم ىلع نه يئÓلا لماو◊ا ءاشسنلا تلاحو ةلجعتشسŸا تلا◊ا لقن لجأا نم عفدلا ةيعابر تارايشسب ةشصاخ ةيفتاه اماقرأا قطانŸا هذه ةنكاشس فرشصت ت– تعشضو ه◊اشصم
ةيقب ‘ مايألا هذه لÓخ ةيلمعلا لشصاوتت نأا ىلع ةرم يداوو ناÒ◊ا رشصق ةقطنم نم لكب تناك ةيادبلا نأا ةيلولا ›او فيشضيو.نهب لفكتلاو عيرشسلا لخدتلا لجأا نم نهتدلو دعوم
دوعولا نأا افيشضم ،قطانŸا هذه ةنكاشسب لفكتلا قيلعت ينعي ل (91 ديفوك) انوروك سسوÒف راششتنا تايعادت ببشسب لظلا قطانم تارايز قيلعت نأا يعدارب فاشضأاو.ةلوزعŸا قطانŸا
.سسوشسدŸا يداو يتفشض Úب طبري رشسج ءانبب ةقلعتŸا كلت ةشصاخ زا‚إلا ديق يه ديزوب يديشسو ولفأا ةقطنŸ هترايز لÓخ اهرقأا يتلا Òبادتلاو

 ب.نأيفسس

داوŸا ‘ ةردنلا يكتسشت تأهويديف رأسشتنا لوح
:””راو◊ا»ـل تأمظنمو تأيعمج ..ةيكÓهتسس’ا

Èع دوقولا رفوتب ،ةديلبلا نأكسس بأقرع دمfi ةقأطلا ريزو نأأمط
دادمإ’ا نأمسض كلذكو ،ةي’ولا ميلقإا Èع ةدجاوتŸا تأطÙا لمأك
حتف نع أفسشأك ،زأغلا تارورأقب ةي’ولا ‘ قطأنŸا عيم÷ رمتسسŸا

يلكلا رج◊ا لظ ‘ ،نطاوŸا نم جتنŸا بيرقتل ةيفأسضإا عيب طأقن
،دجتسسŸا أنوروك ضسوÒف يسشفت نم دحلل ةي’ولا ىلع ضضورفŸا

ىلع ةرفوتم تأجتنŸا نأاو ،عيزوتلا تأيرود ددع عفر ¤إا اÒسشم
بوجو ىلع حلأا أميف ،لأطفن ةكرسش تأمدخ تأطfi عيمج ىوتسسم

ةحسص ىلع ظأفحلل ةيأقولاو ةمÓسسلا تاءارجإا ىلع زيكÎلا
 .Úلمأعلا ÚمدختسسŸاو ÚفظوŸا



 ةلڤرو ءايحأا ميقعتل ““كارطانوسس““ ةنحاسش لÓغتسسا سضفري ةنيزوب
لجأ’ ””كارطانوسس”” ةكرسش ةنحاسش لاسسرإا ،ةلڤروب رمحأ’ا سضوحلل لقنلا ريدم ،ةنيزوب سضفر راثأا

.مهئايتسساو ÚنطاوŸا بسضغ ةظيفح ،ءايحأ’ا Òهطتو ميقعت
ةلود-لا تارار-ق-ل ا-ح-سضاو ازواŒ ه-فر-سصت ÊدŸا ع-م-تÛا و-ل-ث‡ Èت-عاو
بسسحو .ةلڤرو اهيف اÃ ،نطولا تاي’و عيمج ميقعت ةرورسض ىلع ةدكؤوŸا
قوثوم تامولعم مهتدرو املثم ،ةنيزوب نإاف ،ÊدŸا عمتÛا يلث‡ سضعب
نأا عم ،ءايحأ’ا Òهطتو ميقعتل ةنحاسش لاسسرإا نع عنتما”” ،رقŸا لخاد نم
‘ كراسشت يتلا ةيلوÎبلا تاسسسسؤوŸا لثم اه-ل-ث-م ،كلذ-ب ة-ي-ن-ع-م ه-ترادإا
.””ةيلمعلا

ةيروهم÷ا سسيئر ةيميلعت ذفني ⁄ ةنيزوب”” ÊدŸا عمتÛا ولث‡ لاقو
هذه لثم ‘ زوجي ’ اذهو ،ةينطو ةكرسشب فظوم هنأا عم ،نطولا ءادنو
نأ’ ،ا-سضيأا زو-ج-ي ’و ،⁄ا-ع-لا ل-كو دÓ-ب--لا ا--ه--سشي--ع--ت ي--ت--لا فور--ظ--لا
.””سصاÿا ككلم سسيلو عيمجلل كلم ””كارطانوسس””

ع .سسنأا :ةلڤرو

،فلسشلا ةي’ول نماسضتلاو يعامتج’ا طاسشنلا ريدم حسضوأا
تائفلاب لفكت-ل-ل ه◊ا-سصم دو-ه-ج نأا ،ردا-ق-لا د-ب-ع ي-م-ي-هد
،لظلا ق-طا-ن-م ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-سصا-خ ،ة-ل-سصاو-ت-م ة-سشه-لا

ةر-سشا-ب-م ن-ع ا-ف-سشا--ك ،ىوأا--م نود--ب سصا--خ--سشأ’ا كلذ--كو
تاسسسسؤوملل لماسشلا فيظنتلاو ميقعتلا تايلمعل ةيريدŸا
يذ-لا ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا ي-ح-سصلا فر-ظ-لا اذ-ه ‘ ة-سصسصخ--تŸا

.دÓبلا هسشيعت
ةيرادإ’او ةيجوغاديبلا ةقرفلا تادوه‹ ي-م-ي-هد ن-م-ثو

Ãا سصا-خ-سشأ’ا راد ي--ت--سسسسؤوŸن-سسÚ ة-لو-ف-ط-لا ز-كر-مو
رجحلل تاعوطتمو Úعوطتم نم ةسضفلا يداوب ةفعسسŸا
هذ-ه ‘ ل-قأ’ا ى-ل-ع Úعو-ب-سسأا ةدŸ يدارإ’ا ي--ما--قإ’ا
رادلا تاهمأا ةحسص ىلع اظافح ةسساسس◊ا دج ةلحرŸا

ىنثأا امك .ةسشهلا ةئفلا ةذهل ةمدخو زكرŸا لافطأاو
عباطلا تاذ تايعم÷او ةعبرأ’ا ن-ما-سضت-ل-ل ة-يراو÷ا ا-يÿÓا ا-ه-ب مو-ق-ت ي-ت-لا تادو-هÛا ى-ل-ع

ةرسسأ’او ينطولا نماسضتلا ةريزو تاميلعتل اذيفنتو ،لسصتم قايسس ‘ .يعامتج’او Êاسسنإ’ا
،ارخؤوم ،نماسضتلاو يعامتج’ا طاسشنلا ةيريدم تمظن ،ةي’ولا ›او تاهيجوتو ةأارŸا اياسضقو
تÙÓاو زباıاو ةيديÈلا بتاكŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع Úن-طاوŸا ةد-ئا-ف-ل ة-يو-عو-ت تÓ-م-ح ةد-ع

ةلم◊ا راطإا ‘و كلذو ،مهل ة-ي-سسف-ن-لاو ة-ي-ب-ط-لا ة-ق-فارŸا نا-م-سض ى-ل-ع ةوÓ-ع ،ة-يرا-ج-ت-لا
 .(٩1 ديفوك) انوروك سسوÒف ءابو راسشتنا نم ةياقولل ةيسسيسسحتلا

تلول“ Òمسس :فلسشلا
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 انتامامتها ةعيلط ‘ ىوأام نودب سصاخسشألاو ةسشهلا تائفلا:يميهد

ةلاح تل-ج-سس ل-ج-ي-ج ة-ي’و نأا ع-م
نأا Òغ ،ا-نورو-ك سسوÒف--ب ة--با--سصإا

بسسح ـ لاكلك رداق-لا د-ب-ع ح-لا-سصم
مدقت ⁄ ـ ةسضارع ةلمسشوب بئانلا

ة-نأا--م--ط--ل نا--ي--ب ’و ح--ير--سصت ’و
.ÚنطاوŸا مÓعإاو
ة--ل--م--سشو--ب ناÁإا بئا--ن---لا تÈعو
اهئايتسساو اهبارغتسسا ن-ع ،ة-سضار-ع
هذه اهب Òسست ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا ن-م
.ةي’ولا حلاسصم فرط نم ةمزأ’ا

مادعنا مامأا”” بئانلا روسشنم ‘ ءاجو
ةمزأ’ا Òيسست ة-ن-ج-ل-ل ح-ير-سصت يأا

تاعاسشإ’ا ما-مأاو ،ل-ج-ي-ج ة-ي’و-ب
ددع لوح ةمو-ل-عŸا ‘ برا-سضت-لاو
ا---نورو---ك سسوÒف---ب Úي----با----سصŸا
م-ك-تدا-ي-سس ¤إا ه-جو-تأا ،ة-ي’و-لا-ب
ة-ي-مو-ي ة-ي-ع-سضو Ëد-ق--ت بل--ط--ب

،لجيج ة-ي’و نا-ك-سسل ة-ح-ي-ح-سص
ا-ه--ل--ي--سصا--ف--ت--ب ت’ا◊ا ح--سضو--ت
ةياقو-لا-ب Úن-طاوŸا ل-ك-ل ح-م-سستو
ة--ط--ي◊ا تاءار--جإا ل--ك ذا--خ--تاو
لاح ‘ تاطلسسلا مÓعاو رذ◊او
.””مهب حرسصŸا ىسضرŸاب كاكتح’ا

ي .ديلو دمfi :لجيج

بئانلا
دقتنت ةلمسشوب

ةمزألا ةن÷
 لجيجب

 ““انوروك““ ةهجاوŸ ةيدŸاب ريرسسÒ 0006خسست
ة---ي’و تر---خ---سس
بسسح----ب ،ة----يدŸا
سسا---ب----ع ›او----لا
٠٠٠6 ،يواد-----------ب

عيزوت ”و ،ريرسس
٠٠٢ ى-ل-ع ةر-سسأ’ا
لابقتسس’ ة-ط-ق-ن
ا--م--ي---ف ئرا---ط يأا
ءا--بو--ب ق--ل--ع---ت---ي
ة-سصا-خ ،ا--نورو--ك
رج◊ا لم-سش د-ع-ب
،ة-----يدŸا ة-----ي’و

ل-------خدأا ثي--------ح
‘ ةي’ولا حلاسصم
.هراسشتنا نم د◊او ءابولا ةهجاوŸ نمزلا دسض قابسس
اذه راسشتنا ةيادب ذنم ،46 اهتايدلب Èعو ،ةيدŸا ةي’و تسصحأاو
ت’اح8و ،ةدكؤوم ت’اح6 ¤إا ةفاسضإا ،ةدحاو ةافو ةلاح ،ءابولا

.اهيف هبتسشم
ةقطنŸا ةن-كا-سس ¤إا نا-ن-م-طا ة-لا-سسر ›او-لا ›او ه-جو د-قو ،اذ-ه
حورو مهيعوو ينطولا مهسسحب اد-ي-سشم ،تا-مز-ل-ت-سسŸا ل-ك Òفو-ت-ب
،تايدلبلا ميقعتل ةيعوطتلا تÓم◊ا ‘ اهومجرت يتلا نماسضتلا

.ةقطنŸا يزوعمو ءارقف ةدعاسسمو يسسفنتلا يقاولا عنسصو
‘ بذبذتو مادعنا نم ةيقرسشلا ة-ه÷ا-ب تا-يد-ل-ب-لا سضع-ب Êا-ع-تو
نم مهسضعب يكتسشي اميف .ديمسسلا ةدام ‘ ةردنو بيل◊ا عيزوت
تÓ-م◊ا م-غر ،كا-ن-هو كا-ن--ه تا--ع--م--ج--ت--لا سضع--ب رار--م--ت--سسا
،ةي-ندŸا ة-يا-م◊او كرد-لا لا-جر ا-ه-ب مو-ق-ي ي-ت-لا ة-ي-سسي-سسح-ت-لا

 .مهيلع ديدسشتلاب ةيسصولا تاه÷ا Úبلاطم
يديعسس .حبار :ةيدŸا

سسيسسحتلل ““راردأاب كراد ‘ كيلخ ““
““انوروك““ رطاfl نم

ةيوعم÷ا ةكر◊ا ‘ Úلعافلاو ءاطسشنلا نم ددع قلطأا
كيلخ””ناونع ت– ةيناسسنإا ةيئ’و ةئيه سسيسسأات ةردابم

نم ةيعوتلاو سسي-سسح-ت-لا فد-ه-ب اذ-هو ،””راردأا-ب كراد ‘
flف ر--طاÒطا-سسوأا ‘ هرا-سشت-نا ن-م د◊او ا--نورو--ك سسو

ةئيهلا هذه اهلÓخ نم حمسست ةيلمع تايلآا عسضوب سسانلا
ليعفتل روسصقلاو تايد-ل-ب-لا ل-ج  ¤إا لوز-ن-لا-ب  ة-ي-ئ’و-لا

flد-ق-تو ة-يا-قو-لا ط-طË ةد-ئا-ف-ل ة-ي-نا-سسنإا تاد-عا-سسم
 .نسسلا رابكو نيزوعŸا

بيسصنت ” دقف ،ةئيهلا يسسسسؤوم دحأاو كلهتسسŸا ةيامح ةيعمج سسيئر ،حبار رماع هب حرسص امبسسحو
لÓهلاو Úيفر◊او راجتلل يئ’ولا دا–’ا نم نوكتت ةئيهلا نأا ¤ا اÒسشم ،ةيراوج ةيدلب عورفو ايÓخ

..راردأا ةيدلب ءايحأا تايعمج ةيقيسسنتو ””ميتيلا لفاك»و ””ÿÒا رئازج”” ةيعمجو يرئاز÷ا رمحأ’ا
ةرورسضب ةنكاسسلا Úسسحتل ÊاديŸا لمعلا ‘ دنجتلاو نيرخآا ءاطسشنب اهمعدل ةحوتفم ةئيهلا ىقبتو

 .ةيمومعلا تاطلسسلا اهتعسضو يتلا ،تاءارجإ’او تاميلعت قيبطت
مسساقلب .يفيرسشوب :راردأا

 انوروكب Úباسصملل نارهوب ““Èمفون لوأا““ ىفسشم سصيسصخت
ةسسسسؤوŸا سصيسصخت ،يوÓج رداقلا دبع ،نارهو ةي’و ›او رّرق
ءابو ىسضرم ة÷اعمو لابقتسس’ ””Èم-فو-ن لوأا”” ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا

ل-م-ع-لا ل-ه-سسي نأا ه-نأا-سش ن-م ءار-جإا-ك كلذو ،ا--نورو--ك سسوÒف
ةيداŸا تايناكمإ’ا لك زيكر-تو ةد-عا-سسŸا Ëد-ق-ت ‘و ،ي-ب-ط-لا

لماعتلا طاقن نم ليلقتلاو ،لاÛا اذه ‘ ةرخسسŸا ةيرسشبلاو
.هراسشتن’ ايدافت سسوÒفلا اذه عم

يذلا يبطلا هبسشو يبطلا مقاطلاب لثمأ’ا لفكتلا راطإا ‘و
›اولا قفاو ،انوروك سسوÒفب ÚباسصŸا ة÷اعم ىلع رهسسي

فر-سصت ت– ا-ه-ع-سضو-ب قدا-ن-ف-لا با-ح-سصأا سضر-ع ى-ل--ع
ويلاقول”” قدنفب رمأ’ا قلعتي ثي-ح ،ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا

.””اكيراتسسوكو بمولوك’و
ةحلسصم سسيئر ،اول’ روسسفوÈلا نلعأا ،هتهج نم

ىف-سشت-سسÃ ة-ي-سسف-ن-ت-لاو ة-يرد-سصلا سضار-مأ’ا
اهتباسصإا ‘ هبتسشŸا ت’ا◊ا نم ددع هب دجاوتت يئافسشتسس’ا زكرŸا نأا ،””Èمفون —افلا””

ةقحلŸاب ةيبطلا ليلاحتلا اهيل-ع ءار-جإ’ م-ه-ن-م تا-ن-ي-ع ذ-خأا ”و ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب
يحب ،طرافلا عوبسسأ’ا قايسس ‘ اهن-ي-سشد-ت ” ي-ت-لا ،””رو-ت-سسا-ب”” د-ه-عŸ ةد-يد÷ا

.””ةيقيدسصلا””
لامأا .ع:نارهو

 ـه1441 ناـبعسش٥٠ قـفاوŸا م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دـحأ’ا

:””راو◊ا””»ـل يوادعسس ناميلسس بئانلا

 ..““انوروك““ ةهجاوŸ ةماعنلا ييناŸرب فثاكت
نيدلا موي ¤إا اهيكرتأا

ةي’و نع ينطولا يبعسشلا سسلÛاب بئان ،يوادعسس ناميلسس عطق
ةي’ولا ي-ي-ناŸر-ب دو-ه-ج ر-فا-سضت نأا-سشب Úق-ي-لا-ب كسشلا ،ة-ما-ع-ن-لا

ةدعا-سسŸ لا-م قود-ن-سص ل-ي-ك-سشتو م-ه-فو-ف-سص د-ي-حو-تو
دا–’او لسصاوتلا نأاب ””راو◊ا»ـل ادكؤوم ،ةقطنŸا ينطاوم
ناكسسلا ةدعاسسم لجأ’ ةي’ولا ييناŸرب Úب نماسضتلاو

ققحتت نلو تÓيحتسسŸا نم ””انوروك”” ةحئاج ةهجاوم ىلع
.””نيدلا موي ¤إا

سشيعت ،ةماع-ن-لا ة-ي’و”” :””راو◊ا»ـل يواد-ع-سس نا-م-ي-ل-سس لا-قو
ةفسشاكلا ةزهجأÓل دقتفت ةيحسصلا تاسسسسؤوŸاف ،ةب-ي-سصع-لا ا-ه-ما-يأا

سسوÒفب نوباسصم كانه نوكي نأا لمتح-ي ه-نأا ع-م ،ة-ي-ب-ط-لا تاد-عŸاو
ÚيناÈŸلا دوهج فثاكتب ق-ل-ع-تŸا ا-ن-لاؤو-سس ى-ل-ع ادر ا-ف-ي-سضم ،””ا-نورو-ك

Ÿب فثاكتلا ةيرظن”” ،انوروك ةهجاوم ىلع ة-ما-ع-ن-لا ي-ن-طاو-م ةد-عا-سسÚ
تاباختن’ا ذنم انعمŒ ةوادعلاف ،نيدلا مويل اهي-كر-تا ة-ما-ع-ن-لا ي-ي-ناŸر-ب
لواحي ÊاÈŸك هنأا ¤إا اÒسشم ،””سضعبلا انسضعب بسس ىلع ةينبم انتقÓعو

Ãدقت هدرفË دقت عيطتسسي امÁنطاوملل هÚ ‘ كلذو ،فورظلا هذه لثم
.هفراعÃ لاسصت’او ةينعŸا تاه÷ا غيلبت رارغ ىلع

نوني .ةكيلم :رئاز÷ا



نولغتسسي نونانف
ةيعوتلل مهتاعإدبإإ

““انوروك““ رطاfl نم

..ةيناسسنإلأ مدخي نفلأ

ةايحب يدوي ““انوروك““
Òهسش يكيرمأا نانف

،مولب كرام Òهسشلأ يك-ير-مألأ ل-ث-مŸأ ل-حر
نع كلذو ،““انورو-ك““ سسوÒف-ب ه-ت-با-سصإأ ر-ثإأ

.اماع96 ـلأ زهان رمع
مل-ي-ف لا-ط-بأأ د-حأأ و-ه ل-حأر-لأ نأأ ¤أ را-سشي
““nasuS gnikeeS yletarepseD““ يذلأ

ةعسسأو ةر-ه-سش لا-نو٥891 ما--ع ‘ سضر---ع
‘ ةلوطبلأ رود هديسسŒ ¤إأ ةفاسضإأ ،اهموي
،6891 ما--ع ““eednuD elidocorC““ ملي-ف
تÓسسلسسŸأ نم أÒبك أديسصر كلتÁ هنأأ امك
ehT»و ““eulb dpyN““ اهزربأأ ةينويزفلتلأ
sonarpos““و«gniW tseW ehT““.

ةفاــــقث7 ـه1441 ناـبعسش٥٠ قـفأوŸأ م٠2٠2 سسراـم92 دـحألأ

ةزكرŸا ةيانعلا نم ““انوروك““ عم هتايموي قثوي““Òتاكيراك““ ماسسر
،يدو--ع--سسلأ Òتا--ك--يرا--ك--لأ ما---سسر ق---sثو
سسوÒف ع-م ه-ت-برŒ ،«ل-يا-سص ه-ل-لأد-ب--ع»
هلوخدو هتباسصإأ دtكأات دعب كلذو ،““انوروك““
.ةزكرŸأ ةيانعلأ

:Óًئاق ،““Îيوت»ـب هباسسح Èع ،لياسص بتكو
لsوألأ مويلأ ‘ اهب رعسش يتلأ سضأرعألأ sنإأ
:تنsمسضت ““انوروك»ـب هتباسصإأ سصيخسشت دعب
Óًماك اًنأدفو ،قtوذتلأ ةsسسا◊ Óًماك اًنأدقف

.uمsسشلأ ةّسسا◊
اًسضيأأ رعسش هsنأأ ،Òتاكيراكلأ ماسسر فاسضأأو
لÓ-خ رsر-ك-ت-يو ةsد-سشلأ ط-سسو-ت-م ٍعأد-سصب
Òغو ةsدسشلأ طسسوتمٍ ⁄أاب رعسش امك ،مويلأ

.(يفتخيو رهظي) قْلَ◊أ ‘ٍ مظتنم
هتÈخ عقأو نم حئاسصن ةsدع لياسص هsجوو
¤إأ ه-ب-ت-نأ :Óً-ئا-ق ،سسوÒف-لا-ب ة-با-سصإلا--ب
ل) ناك بب-سس يأل تا-ع-tم-ج-ت-ل-ل ل ،›ا-ت-لأ

لو ،(ببسسلأ نا-ك ا-ًيأأ لو ل-م-ع لو ي-ل-ئا-ع
ول ىتح حسشرلأ وأأ ماكزلأ سضأرعأأ ‘ أولمهت
حسشرلأ سضأرعأأ روهظ دنعو ،ةفيفخ تناك
عم لسصأوتلأ دعب فسشكلاب أورداب ماكزلأ وأأ

.ةحسصلأ ةرأزو
ه--ت--با---سصإأ ،سسمأأ لوأأ «ل---يا---سص» ن---ل---عأأو
يتباسصإأ تدّكأات» :Óًئاق ““انوروك““ سسوÒفب
،ةعفترم يتايون-ع-م ..د-يد÷أ ““ا-نورو-ك““ ـب
دحأأ ‘ ةيحسصلأ ة-يا-ن-ع-ل-ل ا-ًي-لا-ح ع-سضخأأو
بي-ب◊أ نا-م-ي-ل--سس .د ى--ف--سشت--سسم عور--ف
.«سضايرلاب
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأو-م دأsور ل-عا-ف-تو
دsرغ ثيح ،ليا-سص Òتا-ك-يرا-ك-لأ ما-سسر ع-م

فلأأ» Úمأأ دمحأأ يرسصŸأ يديموكلأ نانفلأ
كيفاعي انبر ..يقيدسص ا-ي كي-ل-ع ة-مÓ-سس
:Óًئاق لياسص هي-ل-ع درو ،«كي-ل-ع ا-ن-م-ط-يو
اي كنون‡و ..Úمثلأ ي-ق-يد-سص ا-ي م-ل-سست»
.«مÓسسو ةبfi ..نانف
يزو-ف ،ير-سصŸأ Òتا-ك-يرا-ك-لأ نا-ن-ف لا--قو
:““كو-ب-سسي-ف»ـب ه--ت--ح--ف--سص Èع ،ي--سسر--م
دبع يدوعسسلأ Òتاكيراكلأ نانفل انتأوعد»
.«هللأ نذإاب لجاعلأ ءافسشلاب لياسص هللأ

فلأأ» :«يرماسشلأ ناطلسس» يمÓعإلأ بتكو
هللأ دبع عدبŸأ نان-ف-لأو ل-ي-مز-ل-ل ة-مÓ-سس
ةيفاعلأ كمأدقو ..رسش فوسشت امو ،لياسص
.«هللأ نذإاب
ر-سصا-عŸأو ثيد◊أ خ-يرا-ت-لأ ذا-ت-سسأأ دsر-غو
دوعسس نب دمfi ما-مإلأ ة-ع-ما-ج-ب كرا-سشŸأ
:يف-ير-ط-لأ لÓ-ط رو-ت-كد-لأ ،ة-ي-مÓ-سسإلأ
كيلع ّنÁ نأأ ر-يد-ق-لأ ي-ل-ع-لأ ه-ل-لأ لأا-سسأأ»
.«يقيدسص اي لجاعلأ ءافسشلاب

..ةزغ ‘ ““ةينف تامامك““
ةهجاوŸ ديدج حÓشس

انوروك
نو--------نا---------ن---------ف هŒأ

عاطق ‘ نو-ي-ن-ي-ط-سسل-ف
ى--ل--ع م--سسر---ل---ل ةز---غ

ة-ي--ب--ط--لأ تا--ما--م--ك--لأ
سسوÒف ن--م ة--يا--قو--ل--ل
حا-ت-ج-ي يذ-لأ ““ا--نورو--ك““
،اقينأأ أرهظم اهحنŸ ،⁄اعلأ

اهيلع لابقإلأ فعسض لظ ‘
تاباسصإلأ يمانت نم فوÿأو
.ءابولاب
مهتأوطخ نونانفلأ ءلؤوه أأدب نإأ امو
اهنأولأاب مهتاما-م-ك-ل أرو-سص أور-سشنو ¤وألأ
ل-سصأو-ت-لأ ع-قأو-م ى-ل-ع ة-ل--ي--م÷أ ا--ه--مو--سسرو ة--ي--هأز--لأ
لك نم تلاسصتلأ مهيلع لاهنت تأأدب ىتح ،يعامتجلأ

.اهنم تايمك ىلع لوسصحلل ةزغ عاطق قطانم
،ةاتف مهنيب نم Úنانف ةثÓ-ث ع-م-ت-ج-ي ،ةد-حأو ة-فر-غ ‘و
سسوÒف ةهجأو-م م-ه-ت-يا-غو نأو-لألأو ة-سشير-لأ م-ه-حÓ-سس

.ةميلسسلأ ةياقولأ قرطب ““انوروك““
تامامكلأ ىلع نونانفلأ مسسري ،ايموي تاعاسس4 ىدم ىلعو
اهئأدترأ ىلع عيجسشتلل ةوطخ ‘ ،انا‹ اهنوعزويو ةيبطلأ

أÒبك لابقإأ تقل اهنكل ،عاطقلأ ىوتسسم ىلع ¤وألأ Èتعت
عقيرق ماغرسض ينيطسسلفلأ نا-ن-ف-لأ بسسح-ب ،Úن-طأوŸأ ن-م
.(اماع32)
ةيأدب-لأ ‘““ :لو-سضا-نألأ ل-سسأرŸ ثيد-ح ‘ ع-ق-ير-ق لو-ق-ي
ةمامكلأ سسبلل ةيمهأأ نوطعي ل ةزغ عاطق ‘ سسانلأ اندجو

اموسسر اهيلع مسسرلل انه-جو-ت-ف ،ة-ي-ب-ط-لأ
flن-م ا-عو-ن ي-ط-ع-ت ة-ل-ي-م-جو ة-ف-ل-ت
نأأ فاسضأأو  .““اهئأدترأ ىلع عيجسشتلأ

ع-م-تÛأ ة-يا-م◊ تءا-ج ةر-ك-ف--لأ““
““ا-نورو-ك““ سسوÒف ن-م ه-ت--يا--قوو
نورفوي مهنأأ ¤إأ تفلو .““كاتفلأ
ا-ه-ي-ل-ع نو-م-سسر-يو تا-ما--م--ك--لأ

،Úنطأو-م-ل-ل ا-نا‹ ا-ه-نو-عزو-يو
ى-ل--ع ظا--ف◊أ ‘ ة--م--ها--سسم--ك

.هتياقوو عمتÛأ
ى-ل-ع Úنا-ن-ف-لأ لا-م-عأأ تن-م--سضتو

،لافطأÓل ةكحسضم اموسسر تامامكلأ
،ة--ير◊أو ب◊أ ن--ع Èع---ت ىر---خأأو

سسوÒف نأأ ¤إأ Òسشت ة-ب-عر-م ا--مو--سسرو
.لتاق ““انوروك““

ءاسضعأأ دحأأ ،(اماع22) بيد رمات لوقي ،هبناج نم
ةسشيرلأ بح انعمج ،تأونسس ذنم لمعن قيرف نحن““ قيرفلأ

قرطب ““انوروك““ ةهجأوم ىل-ع ا-ن-ع-م-ت-جأ مو-ي-لأو ،نأو-لألأو
.““تامامكلأ سسبل ىلع عيجسشتلاب ،ةيملسسلأ ةياقولأ

ةسشيرلأ مهحÓسس ،Úنانف ةثÓث عمتجي ةدحأو ةفرغ ‘
ةياقولأ قرطب ““انوروك““ سسوÒف ةهجأوم مهتياغو نأولألأو
.(لوسضانألأ) ةميلسسلأ

ةسشيرلأ مهحÓسس ،Úنانف ةثÓث عمتجي ةدحأو ةفرغ ‘
ةياقولأ قرطب ““انوروك““ سسوÒف ةهجأوم مهتياغو نأولألأو
ل انعمت‹““ لو-سضا-نأÓ-ل فا-سضأأو .(لو-سضا-نألأ) ة-م-ي-ل-سسلأ
انتركفب نح-نو ،ة-ما-م-ك-لأ ءأد-ترل ةÒب-ك ة-ي-م-هأأ ي-ط-ع-ي
ءابولأ راسشتنأ لظ ‘ اهيدتري هلعجنسس ةفلتıأو ةزيمŸأ
.““يŸاعلأ

تا-ئ-ف ة-فا-ك Úب ة-ي-عو-ت-لأ ر-سشن ه-ي-ل-ي-مزو بيد لوا-ح--يو

نظي ام-ك Ó-جfl أر-مأأ سسي-ل ة-ما-م-ك-لأ سسب-ل نأا-ب ،ع-م-تÛأ
.هعابتأ بجيو يحسص رمأأ هنكلو ،سضعبلأ

““انوروك““ ةروطخب ةيعوتلل لمرلاب تاموشسر
،kianttaP nasraduS ىعدي يدنهلأ نا-ن-ف-لأ ل-غ-ت-سسأ
ميمسصتل هتبهوم ،““strA dnaS““ لمرلأ نونف فÎحي يذلأ
سسوÒف ةروطخب هعمت‹ ةيعوتل لامرلأ ىلع تامسسÛأ
نم دحلل لزنŸأ ‘ ءاقبلأ ىلع مهثحو ،دجتسسŸأ ““انوروك““
ظافحلل مهتدسشانم ¤إأ ةفاسضإأ ،لتاقلأ سسوÒفلأ راسشتنأ

مهيديأأ لسسغ ىلع سصر◊أو ةي-سصخ-سشلأ م-ه-ت-فا-ظ-ن ى-ل-ع
ةباسصإلأ نم ةياقولأ تأءأرجإأ نم مهم بنا-ج-ك رأر-م-ت-سسا-ب
ىلع اهممسص ةف-ير-ط تا-م-سس‹ لÓ-خ ن-م كلذو ،سضرŸا-ب
.لامرلأ

:لاقو ،ةيل-مر-لأ ه-تا-م-سسÛ رو-سص ىد-ن-ه-لأ نا-ن-ف-لأ ر-سشنو
يتفسصب كل ريدقتلأ ىلع Óيزج أركسش ..راكسسامان ىديسس““

لكسشب لتاقنل ..يعولأ قل-خ ى-ه ى-ت-ي-لوؤو-سسم نإا-ف ،ا-ًنا-ن-ف
سضع--ب كرا--سشأأ ا--نأأ ..ا--نورو--ك سسوÒف د--سض د--حو--م ن-م ا--ً
strAdnaSأÿي--عو--لأ لو--ح ي--ب ة--سصا DIVOC91““،
dnaS ىف ىتماقإأ لÓخ نم ةعسضأوتŸأ ىتوعد““ نإأ فاسضأأو
trA‘ أŸخ ةموك◊أ عم نواعتتو ةنمآأ ىقبت لزنÓف لÎة
ا-ن-تا-ي-ح ذا-ق-نإل ا-ن-سسف-نأأ ى-ل-ع ق-ل-غ--ن ا--نو--عد ..Úمأا--ت--لأ

.““نيرخآلأو
ةروطخب ةيعوتلل ىدنهلأ نانفلأ نم ةردابŸأ هذه تقل دقو
ىف ءاقبلأ ىل-ع Úن-طأوŸأ ثحو د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف
ءانث ،دجت-سسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف ى-سشف-ت ن-م د-ح-ل-ل لزا-نŸأ
موناهدأأ سسورديت ،ةيŸاع-لأ ة-ح-سصلأ ة-م-ظ-نŸ ما-ع-لأ ر-يدŸأ

هذه ةينفلأ هتردابم نع لاقو ،هركسش يذلأ ،سسوسسيÈيج
أركسش ..⁄اعلأ ¤إأ ةيوق لئاسسر لاسسرإل ةيوق ةأدأأ نفلأ““

.““كل

و/ب.أأ

‘و هلاكششأا فلتخÃ نفلا لمحي
ةمدخ اهنأاشش نم ةيوق لئاشسر روشصعلا لك

ع--م--ت--ج--م--ل--ل ة--مزÓ--لا ة--ي--عو--ت--لا Ëد--ق--تو ة---ي---نا---شسنإلا
اهششيعي ىتلا ةمزألا لعلو ،هب طي– يتلا رطاıاب
د--ج--ت--شسŸا ا--نورو--ك سسوÒف ى--ششف--ت ل---ظ ى---ف ا---ًي---لا---ح ⁄ا---ع---لا
نأا نانفل نكÁ يتلا تاقوألا Ìكأا يه ،““91 ديفوك““

ه--ت--مد--خو ة--ع--م--ت‹ ة--ي--عو--ت--ل ه--ن--ف ا--ه---ي---ف مد---خ---ت---شسي
سسانلل لشصت نأا نكÁ يتلا ةشصاÿا هتاودأاب

مهتافاقث فÓتخا مغر ةلوهشسب
.مهميلعتو



سسوÒف ةروطخب يعولأو فوÿأ رهأ-ظ-م تد-بو
أنظحلو ،ÚنطأوŸأ تأفرشصت ‘ ةيلجتم أنوروك
‘  تأزأفقو تأمأمك يدتر-ي م-ه-ن-م د-يد-ع-لأ نأأ

flح نم دهأششن أنك أمك ،ةمأعلأ نكأمألأ فلتÚ
لأمعتشسأب مهيديأأ نوفظني م-هو أ-شصأ-خ-ششأأ ر-خآل
نودأفتي مهنم د-يد-ع-لأ نأ-ك Úح ‘ ،تأ-م-ق-عŸأ
،عرأوششلأو ىÈكلأ ةيرأجتلأ تأحأشسŸأب دجأوتلأ
.ليبقتلأو ةحفأشصŸأو كأكتحلأو
ةمأعلأ نكأمألأ فلتflو تÙÓأو عأروششلأ ‘و

،أنوروكلأ ءأبو نع ثيد◊أ ى-ل-ع و-ل-ع-ي ثيد-ح ل
،هرأششتنأ لوح تأيئأشصحإلأ رخآأ نع ثدحتي أذهف
لوح ءأملعلأ تأحيرشصت رخآأ ن-ع ثد-ح-ت-ي ر-خآأو
أونأكف نوÒثكلأ أمأأ ،جÓعلأ نع ثحبلأ تأروطت
ليبشسلأ يه ةيأقولأ نأأ ىلع مهمÓك ‘ نوعمجي
معأطŸأ لج تدبو .هنم ةأجنلل ديحولأ
ةيرأجتلأ تأحأشسŸأو ةقلغم يهأقŸأو
بأ-ح-شصأأ نأ-ك Úح ‘ ،ة-ي-لأ-خ ه-ب--شش
نكأمألأ فل-تfl نو-م-ق-ع-ي تÙÓأ
ىلع أنفقو نكل ،بأوبألأو تأهجأولأو
ر-شضÿأ قو-شسب تفأ-ه-تو ظأ-ظ-ت--كأ
ة-عأ-شسلأ ن-م مو-ح-ل-لأو ه-كأو--ف--لأو
،ةرششع ةيدأ◊أ ةيأ-غ ¤إأ ةر-ششأ-ع-لأ

Úن-طأوŸأ دد-ع ع-جأÎي نأأ ل--ب--ق
.ةÎفلأ كلت دعب Òبك لكششب
أÒبك أعجأرت أنتلوج ‘ أنظحلو

تفتخأ ثيح ،رورŸأ ة-ي-كر-ح ‘
‘ ،يرورŸأ مأ-حدزلأ د-هأ--ششم
ل-ق-ن-لأ تأ-طfi تر--ه--ظ Úح
أذيفنت نيرفأ-شسŸأ ن-م ة-ي-لأ-خ

سسي-ئر--ل ةÒخألأ تأرأر--ق--ل--ل
ل-ك ق-ي-ل-ع-ت--ب ،ة--يرو--ه--م÷أ
نأك أم فÓ-خ ى-ل-ع تأ-كر◊أ

مويلأ أذ-ه نأ-ك ذإأ ر-مألأ ه-ي-ل-ع

.ةقنأخ لقن ةمزأأ فرعي

رج◊ا زكارŸ ةيدج تاÒسض–
عوبسسأا ذنم

لوقي ـ أينأديم تدشسŒ ي-ت-لأ تأÒشضح-ت-لأ هذ-ه
fiةشصأخ قدأنف ةدع سصيشصخت ‘ لثمتت ـ أنثد

ÚبÎغŸأ لأبقتشسل ةمل-ع-لأو ف-ي-ط-شس ن-م ل-ك-ب
ةرشسألأ نم Èتع-م دد-عو ،جرأÿأ ن-م ن-يد-ئأ-ع-لأ
ةشصأخ ،ةيلولأ تأييفششت-شسم ل-ك ‘ ة-شصشصخ-تŸأ
ةرشسألأ نم Èتعم ددعو ،ةيلولل ةيلأمششلأ ةه÷أب
سسأدنعوبو ةÒبكل Úعب ةيئأفششتشسلأ ةشسشسؤوŸأب
ةه÷أب نأŸأو Úعو يأ-ب ح-لأ-شصو نÓ-ترو ي-ن-بو

تأشسشسؤوم مأدختشسأ عم ،ةيلولل ةيبون÷أ
حلأشصم

دبع لوق-ي ر-مألأ مز-ل-ت-شسأ أذإأ ة-يرأو÷أ ة-ح-شصلأ
يبطلأ عأطقلأ ةقفأوم ىقلت يذلأ ،نأهد ميك◊أ
يتلأ ةيبطلأ مهتأشسشسؤوÃ ةرشسأأ سصيشصختب سصأÿأ
ةدجأوتŸأ ةشصأÿأ تأرأمث-ت-شسإلأ ن-م-شض ل-خد-ت
ةملعلأو فيطشس ة-ن-يدÃ ة-شصأ-خ ،ة-يلو-لأ بأÎب
تأ-شسشسؤو-م ع--م أ--ن--ق--ف--تأ د--ق--ف ،نأŸأو Úعو
‘ ةرشسأأ سصيشصختب ينطولأ سشي÷أو نيدهأÛأ

.ةرورشضلأ ةلأح
ريدم لوقي ـ ةيقأ-ب-ت-شسأ ي-ه تأ-طأ-ي-ت-حلأ هذ-ه
يهو ،Óيوهت وأأ أفيوخت تشسيلو ـ ةيلولأب ةحشصلأ
ةحشصلأ ةرأزو تأميلعتل أقيبط-ت هأ-نذ-خ-تأ ءأر-جإأ

،ةيزهأ÷أ ىلع ديكأأتلأو يقأبتشسإلأ فقوŸأ نمشض
ةدحأو ةلأح أهب تلجشس أنتيلو نأأ نم مغرلأب أذهو
.ةظحللأ ةيأغ ¤إأ

نم ةلمج ذختت ةحسصلا ةيريدم

تاءارجإلا
،فيطشس ةيلوب ةحشصلأ ةيريدم ح-لأ-شصم تذ-خ-تأ
ةديد÷أ قفأرŸأو لكأيهلأب قلعتت ةيلمع تأءأرجإأ
ة-ح-شصلأ ةرأزو تر-مأأ ي-ت-لأ ر--ج◊أ--ب ة--شصأÿأ
ئرأط يأأ ليجشست ةلأح ‘ ةمدÿأ ت– أهعشضوب
،Òطأأتلأو ةيبطلأ تأينأكمإلأ جرأخ ةيلولأ بأÎب
ةيبطلأ قرفلأب ةشصأÿأ لطع-لأ ل-ك تغ-لأأ أ-مد-ع-ب
ÊأديŸأ يئأقولأ لمعلأ ةعبأ-ت-م ع-م ،Úف-ظوŸأو
ىقبت نكل .ة-ي-ئلو-لأ تأ-ير-يدŸأو Úب-خ-ت-ن-م-ل-ل
Òث-ت فر-ظ-لأ أذ-ه ‘ نأ-ك-شسلأ سضع-ب تأ-كو-ل-شس
.ÚفرششŸأ بعأتم
ن-ع ر-خأأ-ت-ت ⁄ ة-يلو-لأ-ب ة-ح-شصلأ عأ--ط--ق ةرأدإأ
ةحشصلأ ةرأزو تأمي-ل-ع-ت-ل ة-يرو-ف-لأ ة-بأ-ج-ت-شسلأ
بشسح-ب ،تأ-ي--ف--ششت--شسŸأ حÓ--شصإأو نأ--ك--شسلأو
دبع ديشسلأ ،ةيلولأب ةح-شصلأ ر-يد-م تأ-ح-ير-شصت
هعأطق دأدعتشسأ نع فششك يذلأ ،نأهد ميك◊أ

ءأرجإلأ نمشض ةديدج لكأي-ه-ل ه-ع-شضو لÓ-خ ن-م
نأأ مغرلأب ،أنوروك سسوÒفل يدشصتلل يقأ-ب-ت-شسلأ
أمبشسحب ،طقف ةدحأو ةلأح أه-ب تل-ج-شس ة-يلو-لأ

.عأطقلأ نع يئلولأ لوؤوشسŸأ نم هأنملع

ةلزعنŸا تاكولسسلا صضعب
ةسضوفرم

يت-لأ تأ-كو-ل-شسلأ سضع-ب تلأزل ،ر-خآأ بنأ-ج ن-م
نع لوألأ لوؤوشسŸأ قلق Òث-ت أ-ي-مو-ي أ-هأ-ن-ل-ج-شس
هفشسأأت ىدبأأ ثي-ح ،ة-يلو-لأ-ب ي-ح-شصلأ عأ-ط-ق-لأ

Ÿأ سضع-ب ر-هأ-ظŸن-طأوÚ غÒ عأولأÚ ةروطخب
دوه‹ نم ةلودلأ هلذبت أم مغر هتبأشصإأو سضرŸأ

تأءأرجإلأ لكب مأيقلأو تأينأكمإلأ Òفوت ‘ رأبج
أمدنع ةشصأخ ،ÚنطأوŸأ ةحشص ى-ل-ع ظأ-ف-ح-ل-ل
روشض◊أك ،ةقطنŸأ ديلأقت نمشض ةرهأظت لجشسن
نووعدŸأ هيف لدأبتي يذلأ ““مأع-ط-لأ““ ة-بدأأ-م ¤إأ
لكششي دق أم وهو ،ةبجولأ هذه لوأنت ‘ قعŸÓأ

دوجو لثم أهلثم ،ةبأ-شصإأ دو-جو ة-لأ-ح ‘ أر-ط-خ
لزأ-نŸأ مأ-مأأ ءأ-قد-شصألأ-ب ة-ي-عأ-م-ج تأءأ--ق--ل
،أهديرن ل نكل ةلزعنم تأكولشس يهو ،ءأيحألأو
نأ-ك-شسلأ ة-ح-شص ى-ل-ع أ-ظأ-ف-ح أ-ن-ثدfi لو-ق--ي
.مهتيأقوو
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هبارعل .ح:فيطشس

ةيادب ذنم تكر– تايدلبلا
عوبسسألا

فيظنت ‘ تأيدلبلأ ر-خأأ-ت-ت ⁄ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
زكأرمو تأيونأثلأو سسرأدŸأ ة-ه-جأوو أ-ه-ل-كأ-ي-ه
تأءأشضفو ةيشسيئرلأ عرأوششلأو ةقل-غŸأ ن-يو-ك-ت-لأ
.ةيديدح زجأوح أهب يتلأ ةفشصرألأو قئأد◊أ
ميقعتلأو فيظنتلأ-ب ق-ل-ع-تŸأو قأ-ي-شسلأ أذ-ه ‘و
حأبشص ،““رونلأ دبع ةندأعشس““ ىفششتشسم ريدم ملتشسأ
هجتنأأ يذلأ ›وح-ك-لأ ر-ه-طŸأ ن-م ة-ع-فد ،سسمأأ

flÈ ةعمأجب بطلأ ةيلكل ةي-لو-ح-ك-لأ ة-لد-ي-شصلأ
هيلع فرششي يذ-لأو ،ف-ي-ط-شسب سسأ-ب-ع تأ-حر-ف
ةلديشصلأ ةب-ل-ط سضع-بو ،د-يزأ-ي ق-ي-ل-شش رو-ت-كد-لأ
.Úيلخأدلأ

مهاسست ةيÿÒا تايعم÷ا
،ف-ي-ط-شس ة-يلو-ب ة-يو-ع-م÷أ تأ--كر◊أ ترر--ق
ةي-شسي-شسح-ت-لأ ة-ل-م◊أ ¤إأ مأ-م-شضنلأ
أ-ه-ت-ن--ل--عأأ ي--ت--لأ ة--يرأو÷أ
Èع ةي-لÙأ تأ-ط-ل-شسلأ
ةمز◊ أمعد ة-يلو-لأ
تأءأرجإلأ
يدأفتل ةذختŸأ

سسوÒف ىودع
أذهو ،أنوروك
ليجأأت بق-ع
عيمج

تأطأششنلأ
‘ ة-جردŸأ
يتلأ ج-مأÈلأ
ةد-ع--م تنأ--ك

،أقحل
‘ طأر---خ---نلأو

ى----ع----شسŸأ أذ----ه
نطولل ة-مد-خ Êأ-شسنإلأ
.نطأوŸأو
يذيفنتلأ بتكŸأ وشضع أنل فششك

نأأ ،فيطشس ةيلول ““ميتيلأ لفأك““ ةيعم÷
ةمأنزرلأ ءأغلإأ أنيلع مّتح نهأرلأ رهأقلأ فرظلأ
نو-شضغ ‘ ةر-ط-شسŸأ تأ-جر-خ-ل--ل ة--شصشصıأ
تفقو-ت ه-شسف-ن رأ-طإلأ ‘و ،ة-مدأ-ق-لأ د-ي-عأوŸأ
ةرششأبمو ،لأفطألأب ةشصأÿأ ةيهيفÎلأ تأرأدأبŸأ

¤إأ لوزن-لأ-ب أرو-ف ه-لأد-ب-ت-شسأو كلذ سضيو-ع-ت ”
حلأشصŸأ بنأج ¤إأ ل-م-ع-لأ ‘ عور-ششلأو نأد-يŸأ
رأششتنأ نع ةبتŸÎأ رأثآلأب سسأنلأ ةيعوتب ةفلكŸأ

.دجتشسŸأ ءأبولأ أذه
ةنحأشش أنحنم وه فيطشس ةيدلب هب تردأب أم لوأأو

ى-ل-ع تأ-يرود-ب مو-ق-ت تو-شصلأ تأÈكÃ ةز-ه‹
ةنلعŸأ Òبأدتلأب ÚنطأوŸأ غÓبإل ءأيحألأ ىوتشسم

ةعبأتلأ ءأو-شس ،ءأر-شضÿأ مأ-قرألأو نأأ-ششلأ أذ-ه ‘
مأمأأ تأقشصلم تيبثت ىلع ةدأيز ،ةرأزولأ وأأ ةيدلبلل

ن-م ة-عو-م‹ ن-ع ةرأ-ب-ع تأرأ-م-ع-لأ ل--خأد--م
أمك .نأأششلأ أذه ‘ أه-عأ-ب-تأ بجأو-لأ تأدأ-ششرإلأ
قأو-شسألأ ‘ Úن-طأوŸأ ى-ل-ع تأ-يو-ط-م أ-ن--عزو
7 ـلأ زكأرŸأ مأمأأو ،هكأوفلأو رشضحلل ةحوتفŸأ
نم لوألأ مويلأ لÓخ أنثدfi ظحلو .ةيرأجتلأ
ÚنطأوŸأ لبق نم ة-ع-شسأو ة-بأ-ج-ت-شسأ ة-ي-ل-م-ع-لأ
،سصأخششألأب ق◊ أم هأŒ ةي-لوؤو-شسŸأ-ب أرو-ع-ششو
ذأختل ةيفأشضإأ تأرأشسفتشسأب Úبلأطم
لك

Òبأدتلأ

‘ ة----مزÓ----لأ
.أذهك فرظ

أذه نإأ-ف ،كلذ-ل
يوعوتلأ طأششنلأ

ة-يأ-غ ¤إأ حو-ت-ف-م
ليرفأأ5 مو------ي
برقأأ ‘ فنأأت-شسي-شسو
بشسح ،ن---------ك‡ تقو
نم أءدب ،عشضولأ تأب-ل-ط-ت-م
نم هيف عرشش أŸ لأمكتشسأ مويلأ

أنثدfi ه-جو ،رأ-طإلأ أذ-ه ‘و .ل-ب-ق
دشصق ىرخألأ تأيعم÷أ يقأب ¤إأ Óجأع ءأدن

وه أذهو ،سصÓخإأو نأفتب ةيلمع-لأ هذ-ه ةر-يأ-شسم
أم ةقيقح رهظي نأأ رمألأ هيف بلطتي يذلأ قأيشسلأ
أهلغشش نوك-ي ل ى-ت-ح تأ-ي-ع-م÷أ هذ-ه ه-ب مو-ق-ت
.طقف ةيلأŸأ تأنأعإلأ لغأششلأ
لشصأوتلأ ع-قأو-م لÓ-غ-ت-شسأ ¤إأ ثد-ح-تŸأ أ-عدو
ىلع درلل تأءأشضفك تأيعمجلل ةعبأتلأ يعأمتجلأ
نوثبي نيذلأ كئلوأأ لك

هأŒ ةشضرغŸأ تأيأعدلأو ةمومشسŸأ تأعأششإلأ
تك-ن ل-ك-شش ‘ سسوÒف--لأ أذ--ه--ب ة--نأ--ه--ت--شسلأ
فرعي أم ¤إأ سضعبلأب ر-مألأ ل-شصو تأ-هو-يد-ي-فو
د÷أ Úب طلخلل سسيل تقولأف ،ةيفıأ أÒمأكلأب
عأبتأو مهدششر ¤إأ ةدوعلأ ءلؤوه ىلع أ‰إأو بعللأو
.ةنÙأ هذه زوأجتل ةيلأ◊أ ةيئأقولأ قرطلأ

نأ÷ سضعب تقلطأأ دقف ،ة-يلو-لأ تأ-يد-ل-ب-ب أ-مأأ
ىلع ةعشسأو ميقعتو Òهطت ةلمح Úنطأومو ءأيحأأ

سضعب ةق-فر ،ف-ي-ط-شس ة-يلو تأ-يد-ل-ب ىو-ت-شسم
ن-م دد-ع ف-ي--ظ--ن--ت--ل ،ة--شصأÿأ تأ--شسشسؤوŸأ

،عرأوششلأو تأءأ-شضف-لأ
¤إأ ةفأشضإلأ-ب

ي-ت-لأ قأو-شسألأ
.يموي لكششب تأرششعلأ دفأوتفرعت
عشضوب ةير-شض◊أ ة-فأ-ظ-ن-لأ ح-لأ-شصم تمأ-ق أ-م-ك

flسصخي أقيقد أ‹أنرب نمشضتي ›أجعتشسأ طط
تأشسشسؤوŸأ ،تأيدلبلأ رأقم ،قأو-شسألأ ،د-جأ-شسŸأ
،يمومع-لأ ل-ق-ن-لأ ف-قأو-مو تأ-طfi ،ة-ي-ئلو-لأ

،ي--ح--شصلأ فر--شصلأ تأ--ك---ب---شش
زكأرŸأو ةيميل-ع-ت-لأ تأ-شسشسؤوŸأ
ةيأغ ¤إأ دتميشس ثيح ،ة-ي-ح-شصلأ

لمششي-شس أ-م-ك .0202 لير-فأأ03
.(06)ـلأ تأيدلبلأ ةفأك
نأشسحتشسأ تيقل يتلأ ةي-ل-م-ع-لأ
لم-ششت نأأ أو-ب-لأ-ط ،Úن-طأوŸأ
تأعمŒ فرعت ي-ت-لأ ءأ-ي-حألأ

لأزت ل يتلأو ،ةÒبك ة-ي-نأ-ك-شس
ةمأم-ق-لأو خأ-شسوألأ د-هأ-ششم
ة-ل-يو-ط ةÎف ذ-ن-م أ-ه-مزÓ-ت

،ةملعلأ  ،فيط-شس تأ-يد-ل-ب-ك
Úعأد ،أ--هÒغو نأŸأو Úع
نوأعتلأو دوه÷أ فتأكت ¤إأ

ل-ك ف-ي--ظ--ن--ت ل--جأأ ن--م
نكÁ يتلأ رؤوبلأو قطأنŸأ

وأأ سسوÒفلأ ر-ششن-ت نأأ أ-ه-ل
.Ìكأأ سشيعلل رؤوب هل نوكت

سضع-ب نأ÷ تعر-شش أ-م-ك
Òهطت ةيلم-ع ‘ ءأ-ي-حألأ

ىلع ،ةينكشسلأ تأعمجملل ةعشسأو
““ة‚أط““ ي-ح ،ن-ك-شسم4101 ي-ح نأ-ك-شس رأر-غ

ةيلمع أوقل-طأأ ثي-ح ،ةر-ك-شسب بأ-ب ي-حو يد-ق-لأ
أومأق أمك .ةقزألأ تشسم ةشصأÿأ مهلئأشسوب Òهطت
تأحأشسلأ نم ددعو تأرأمع-لأ م-ي-ق-ع-ت ة-ي-ل-م-ع-ب
  .ىرخأأ قفأرمو ةيمومعلأ
‘ نوعوطتŸأ أن-ك-شسم4101 ي-ح بأ-ب-شش د-كأأو

¤إأ رمتشست نأأ بجي ةيلمعلأ نأأب Òهطت-لأ ة-ي-ل-م-ع
لكششب سسوÒفلأ ىلع ءأشضقلأو ةمزألأ ءأهتنأ ةيأغ
لمششت نأأ بجي ةيل-م-ع-لأ نأأ ¤إأ ن-يÒششم ،ي-ئأ-ه-ن
ة-يرأ-ج-ت-لأ Êأ-بŸأو ة-ي-مو--م--ع--لأ تأ--شسشسؤوŸأ
تأهزتنŸأو قئأد◊أو تأيفششتشسŸأو سسرأدŸأو
نم Òثكلأو لأفطألأ بأعلأأ زكأر-مو تأ-نو-لأ-شصلأو
ÚنطأوŸأ دجأو-ت-ب ة-قÓ-ع أ-ه-ل ي-ت-لأ تآأ-ششنŸأ
.ةدأبعلأ رود ¤إأ ةفأشضإلأب ،يمويلأ
Òهطتلأ حلأشصم رود نع م-ه-ن-م سضع-ب-لأ لءأ-شستو
تأيلمعب دعب ردأبت ⁄ ـ مهبشسحب ـ يتلأ تأيدلبلأب
،قأوشسألأ أذكو تأرأمعلأو ءأيحألأ ميقعتو Òهطت

ذأختأب عأرشسإلأ ةرورشضب تأيدلبلأ ءأشسؤور Úبلأطم
،ءأيحألأ فيظن-ت-ك ة-يزأÎحأو ة-ي-ئأ-قو تأءأر-جإأ
كلت ميقعت ¤إأ ف-ي-ط-شس ة-يد-ل-ب تأ-ط-ل-شس Úعأد
ىتح Úنطأوملل أÒبك أدفأوت فرعت يتلأ حلأشصŸأ
.ديÈلأ زكأرمو قأوشسألأ

ةياقولا طورسشب ديقتلل تاوعد
  تاعمجتلا يدافتو

تÓ-م-ح ‘ ÊدŸأ ع-م-تÛأ و-ل--ث‡ طر--خ--نأ
ذخأأ ةرورشضب فيطشسب ÚنطأوŸأ عأنقإل ةيشسيشس–

سسوÒف رأششتنأ ع-شسو-ت يدأ-ف-ت-ل رذ◊أو ة-ط-ي◊أ
أرأتهتشسأو ةلأبمل أودبأأ نأأ دعب ،ل-تأ-ق-لأ أ-نورو-ك
أهب ىلتقلأ تأرششع فلخو لود لزع يذلأ ءأبولأب
مدع ببشسب نكلو بطلأ رو-ط-ت مد-ع بب-شسب سسي-ل
مخشضلأ ددعلأ بأعيتشسأ ىلع تأيفششتشسŸأ ةردق
سضع-ب تن-ع-ت ل-شصوو ،د-حأو تقو ‘ Úبأ-شصم-ل--ل
م-ه-ت-ح-شص ط-ئأ◊أ سضر-ع Úبرأ-شض ،Úن--طأوŸأ
Úهبآأ Òغ ،نأÒ÷أو ءأقدشصألأ ىتحو مهتÓئأعو
نأأ مغرو ،مهب ÚطيÙأو مهتÓئأعو مهتمÓشسب

‘ ،تÙÓأ ‘و ،تÓفأ◊أ ‘ مأعلأ مهثيدح
رطيشس ،لمعلأ تأرق-مو ،تأ-قر-ط-لأو عرأو-ششلأ

عشضولأ أذه ،أنوروك سسوÒف رأششتنأ Èخ هيلع
ءأشسؤورو ءأبطأأو ÚنطأوŸأ ن-م Òث-ك-لأ ل-ع-ج
ةيشسي-شس– تÓ-م-ح نو-شضو-خ-ي تأ-ي-ع-م-ج
ل-شصأو-ت-لأ ع-قأو--م Èع ة--ي--مو--ي ة--يرأو--ج

تأ-ئ-ف ن-م لأ-م-ع-ت-شسأ Ìكألأ ي-عأ-م-ت-جلأ
flىشسعو لعل ،ةفلت Œإأ أذفنم مهتأوعد د¤

رأشسم ‘ طأرخنلأ ةيمهأأب مهعنقتو مهلوقع
ةيلأعف Ìكألأ ةليشسولأ أهنأل ،ءأبولأ نم ةيأقولأ

Ûةردق مد-ع ن-ع ثيد◊أ ل-ظ ‘ ،ءأد-لأ ة-ه-بأ
لأح ‘ ىشضرŸأ نم Òثكلل تأيفششتشسŸأ بأعيتشسأ
           .تأبأشصإلأ نم ةÒبك دأدعأأ ليجشست

ةبه ةعونتم ةيبط ةزهجأا
Ÿرايخأا نم فيطسس ىفسشتسس

 ةنيدŸا
ةبه ،فيطشسب ““رونلأ دبع ةندأعشس““ ىفششتشسم ىقلت

‘ لثمتت ،Úنشسfiو فيطشسب لأمعأأو لأجر نم
قوفت ةروطتŸأ ةزهجألأ هذه ،ةيبط ةزهجأأ ةدع
زأهج ¤إأ فأشضت .ميتنشس فشصنلأو رأيلŸأ أهتميق
نم نونشسÙأ ءلؤوه هأنتقأ يذلأ يل-ك-لأ ة-ي-ف-شصت
يبطلأ سشأعنإلأ ةحلشصŸ رخآلأ وه سصشصخ ،لبق

Ãفيطشسب ““رونلأ دبع ةندأعشس““ ىفششتشس.
ثيح ـأنثدfi بشسح ـ أنه ةيلم-ع-لأ ف-قو-ت-ت ن-لو

Œءأنتقل تأيوتشسم ةدع ىلع تلأشصتلأ نآلأ ىر
flÈ ىدحإأ نم تأزيهجتلأ ثدحأأب زه‹ لمأك

ع-ي-م-ج-ب مأ-ي-ق-لأ ه-نأ-ك-مإأ-بو ،ة-ي-بوروألأ لود--لأ
ةشصأÿأ Òبأدتلأ ع-شضو رأ-ظ-ت-نأ ‘ ،تأ-فو-ششك-لأ

ةيريدمو ةحشصلأ ةرأزو عم قي-شسن-ت-لأ-ب ه-ئأ-ن-ت-قل
نÓعإلأ ÚنشسÙأ قيرف سضفرو .ةيلولأب ةحشصلأ

رأبج لمعب نوموقي مهو مهتأفشصو مهئأمشسأأ نع
ةيبطلأ ةزهجألأ لكب فيطشس تأيفششتشسم ديوزتل
هب ر“ يذلأ فرظ-لأ أذ-ه ‘ ة-شصأ-خ ة-يرور-شضلأ
،أيلأح رشض– يتلأ تأيل-م-ع-لأ Úب ن-مو .ر-ئأز÷أ
ةيبطلأ تأمأم-ك-لأ ن-م ة-ل-ئأ-ه تأ-ي-م-ك دأÒت-شسأ
برأو÷أ ىتحو يقأولأ يبطلأ سسأبللأو تأزأفقلأو
تأيمكلأ يهو ،Úشصلأو دنهلأ نم ةيبطلأ ةيذحألأو
رطقلأ لكل ةيفأك نوك-ت-شس أ-نردأ-شصم بشسح ي-ت-لأ
.يبطلأ هبششو يبطلأ مقأطلل يرئأز÷أ

08QhHƒQJÉê ـه1441 ناـبعشش٥٠ قـفاوŸا م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دـحألا

ةيلاخ عراوسشلا تدب ثيح ،صصاخسشألا ةيكرح ‘ اظوحلم اعجارت ،مايألا هذه ،فيطسس ةنيدم تدهسش
نكل افيفط اعجارت راعسسألا تفرع اميف ،مويلا تاÎف ةليط ةيلاخ هبسش لقنلا تاطfiو يهاقŸاو

صسوÒف رطخب ايعو Ìكأا نونطاوŸا ادب Úح ‘ ،امئاق لظ بيل◊او ديمسسلا يتدام ءانتقا ىلع تفاهتلا
.ةيئاقولا ةيبطلا داوŸا ‘ ةدا◊ا ةردنلا نم اوكتسشاو انوروك

 فيطسس ‘ ةباسصإا تلاح7
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ع .يؤول دادعإا
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ويبانÈلا ‘ سسومار ءاقب ددهي انوروكÊدرأ’ا يرودلا راطق اهيف لطعت تاط9fi ..انوروكو بورح
يفح-صص ر-ير-ق-ت ف-صشك
رو--ط--ت ن--ع ،Êا---ب---صسإا
ويجÒصس ع-ي-قو-ت نأا-صشب

د--ق--ع ى---ل---ع سسو---مار
لا-ير ه-يدا-ن ع-م د-يد-ج
ةفيحصصل اًقفوو .ديردم
سسو-مار نإا--ف ،““ا--كرا--م““

،اًماع43 رمعلا نم غلبي
ي-ه-ت-ن-ي نأا رر--قŸا ن--مو
لا-ير ع-م ›ا◊ا هد-ق--ع
.1202 ناوج ‘ ديردم
” ه-----نأا ¤إا ترا-----صشأاو
تا----صضوا-----فŸا ءار-----جإا
اًحصضاو ديردم لاير ناكو ،لعفلاب ديدجتلا نأاصشب ةيديهمتلا
ةمزأا نأا ةفيح-صصلا تح-صضوأاو .ر-مأ’ا م-صسح ل-ج-ع-ت-ي ’ ه-نأا-ب
ىلع ةيوركلا رومأ’ا نم Òثكلا تÒغ انوروك سسوÒف يصشفت
دقع ديدŒ ¤إا اًصضيأا رثأ’ا لصصوو ،هلمكأاب ⁄اعلا ىوتصسم
لازتع’ا ‘ هتبغر نع اًمئاد Èع سسومار نإا تلاقو .سسومار
نأاصشب Úفرطلا Úب عازن يأا كانه نوكي نلو ،يكلŸا يدانلا عم
،ديردم لاير مدقو .دقعلا ةدÃ طقف رمأ’ا قلعتي لب ،بتارلا
’ اًيلاح يدانلا نكل ،دقعلا ةدم نأاصشب يصضاŸا ‘ تاءانثتصسا
مصسوم نم Ìكأا ،اًماع03 نع مهرامعأا ديزت ÚبعÓل ددجي
هرمع نوكيصس ،1202 ماع لولحب سسومار نأا تفاصضأاو .دحاو
نع ديزت هتدم دقع ىلع عيقوتلا ديري كلذ مغرو ،اًماع53
ةلاحب عتمتيو قيرفلا عم ما-ظ-ت-نا-ب كرا-صشي ه-نأ’ ،د-حاو ما-ع
ةمزأا نأا ديكأاتلاب اهريرقت ةف-ي-ح-صصلا ت“أاو .ةد-ي-ج ة-ي-ند-ب
تروهدت ثي-ح ،ءاو-ه-لا ‘ ءي-صش ل-ك-ب تق-لأا ا-نورو-ك سسوÒف
ىلع رثؤوي دق اذهو ،ةيدنأ’ا عيمج ‘ ةيداصصتق’ا عاصضوأ’ا

.سسومار رارمتصسا نأاصشب ديردم لاير رارق

قباشس لوبشسيب بع’ ةحيشصن بلطي بمارت
لوبصسيبلا بعÓب ،بمارت دلا-نود ي-ك-ير-مأ’ا سسي-ئر-لا ل-صصتا
لبصس لوح هت-ح-ي-صصن بل-ط-ي-ل ،ز-ي-ج-يردور سسك-ي-لأا ق-با-صسلا

CBN) عقوم ناكو .دجتصسŸا ا-نورو-ك سسوÒف ءا-بو ة-ح-فا-ك-م
stropS) يأار ،بمار-ت بل-ط نأا-صشب تا-مو-ل-ع--م ل--ق--ن ن--م لوأا
1851 ةايح-ب ىدوأا يذ-لاو ،ا-نورو-ك ة-براfi لو-ح ز-ي-ج-يردور
زيج-يردور سسك-ي-لأا ى-ظ-ح-يو .ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا ‘ ا-صصخ-صش
⁄ا-ع ‘ ةزرا-ب ة-ي-صصخ-صش ح-ب-صصأا ه-نأا ا-م-ك ةÒب-ك ة-ي-ب-ع--صشب
ةÒث-م ر-ظ-ن ة-ه-جو ه-ل نو-ك-ي اÃرو ،كرو-يو-ي-ن ‘ لا-م--عأ’ا
ةيفلخ ى-ل-ع دÓ-ب-لا ‘ يدا-صصت-ق’ا ع-صضو-لا لو-ح ما-م-ت-هÓ-ل
لئاصسو ترصشنو .تايصضرفلا سضعبل اقفو ،سسوÒفلا راصشتنا
ءاج زيجيردورب لاصصت’ا نأاب ديف-ت تا-مو-ل-ع-م ،ىر-خأا مÓ-عإا

تايصصخصش يأار ذخأ’ بمارت اهارجأا تاثداfi ةلصسلصس نمصض
سسكيلأا ناكو .انوروك ةح-فا-كŸ ه-ت-مو-ك-ح دو-ه-ج لو-ح ةزرا-ب

ةحصشرملل ةيباختن’ا ةلمحلل6102 ‘ عÈت دق ،زيجيردور
.بمارت مامأا يصسائرلا قابصسلا ترصسخ يتلا ،نوتنيلك يرÓيه

ن-م Êدرأ’ا يرود--لا Èت--ع--ي
ى--ل---ع تا---ق---با---صسŸا قر---عأا

ثيح ،يبرعلا نطولا ىوتصسم
’إا ،4491 ماع هراطق قلطنا
ن-م د-يد-ع-لا-ب مد-ط--صصا ه--نأا
تل--ط--ع ي--ت--لا ل--ي--قار--ع--لا

.مصساوم9 ‘ ه---------تÒصسم
،تاونصس7 ةقباصسŸا تفقوتو
‘ ة-ف-ل-تıا بور◊ا بب-صسب
” ا--م--ي--ف ،ي--صضاŸا نر---ق---لا
ما-ع يدا–ا رار-ق-ب ا-هؤوا-غ--لإا

فقوتلا ¤إا ةفاصضإ’اب ،8991
را----صشت----نا بب-----صسب ،›ا◊ا

.د-ج-ت-صسŸا ا-نورو--ك سسوÒف
،ريرقتلا اذه ‘ سضرعتصسيو
تف-صصع ي-ت-لا تا-طÙا زر-بأا
¤إا تدأاو ،Êدرأ’ا يرود-لا--ب
.هئاغلإا وأا هفقوت

84 برح
ماع Êدرأ’ا يرود-لا ق-ل-ط-نا

ي--ل--صصي--ف--لا ر---ف---ظو ،4491
نأا لبق ،Êاثلاو لوأ’ا بقللاب
ما--ع ندرأ’ا ق--ير---ف زو---ف---ي
ما--ع---لا ‘ ي---ل---هأ’او ،6491
ة-ق-با-صسŸا رŒ ⁄و .›ا--ت--لا

عم بر◊ا ببصسب8491 ماع
نأا لب-ق ،Êو-ي-ه-صصلا نا-ي-ك-لا

‘ ا-ه-صسم-صش قر-صشتو دو--ع--ت
يلهأ’ا زوف-يو ،›ا-ت-لا ما-ع-لا
.بقللاب

تانيتسسلاو تانيسسمÿا
ماوعأا Êدرأ’ا يرودلا مظتنا
اهنك-ل ““2591 ،1591 ،0591““

نمازتلاب ،3591 ماع مقت ⁄
.ةدرا-ب-لا بر◊ا ع’د-نا ع--م
4591 يماع ةلوطبلا تداعو

نلعأا6591 ‘و ،5591و
رارقب يرودلل Óطب ةريز÷ا

مد-ع م-غر ةر-ك--لا دا–ا ن--م
ا-م-ك .ة-ق-با-صسŸا لا-م-ك--ت--صسا

7591 يماع ةلوطبلا تفقوت
ةÎف ع-م ن-ماز-ت--لا--ب ،8591و
.رصصم ىلع يثÓثلا ناودعلا

يرودلا ةقبا-صسم تم-ظ-ت-ناو
9591 ما-ع ذ-ن-م د--يد--ج ن--م
راطق فقوتي-ل ،6691 ىتحو
،7691““ تاو---ن----صس يورد----لا

بب-----صسب ،““9691و ،8691و
ايروصسو رصصمو ندرأ’ا برح
¤إا ،Êويه-صصلا نا-ي-ك-لا د-صض
.ةماركلا ةكرعم بناج

انوروكو قيلعتو ءاغلإا
ذ-ن-م يرود-لا ف--قو--ت--ي ⁄و
Úح ،8991 ماع ىوصس0791
ببصسب ةقباصسŸا ءا-غ-لإا رر-ق-ت

ثاد-حأا ا-ه-تد-ه-صش تا--فÓ--خ
يلصصيفلا Úب تعم-ج ةارا-ب-م
دد-ه ا-ه-مو-يو ،ة-ي-صسدا-ق--لاو
ام-ف ،با-ح-صسن’ا-ب تاد-حو-لا

نأا ’إا ة-ب-ع-ل-لا دا–ا ن-م نا-ك
.ةلوطبلا ءاغلاب ارار-ق ذ-خ-تا

تق--ل--ط---نا ،›ا◊ا ما---ع---لاو
،يرود-لا ن-م ¤وأ’ا ة--لو÷ا

ة--يد--نأ’ا ذ--خ--ت--ت نأا ل--ب---ق
ق--ي--ل--ع--ت--ب ارار--ق ة--فÙÎا
لو-صص◊ا مد--ع--ل ة--كرا--صشŸا

،ة-ي-لاŸا تا-ق-ح-ت--صسŸا ى--ل--ع
ة-ب-ع-ل-لا دا–ا رر-ق ا-هد-ع--بو
ةدŸ ة---ق---با---صسŸا ل---ي---جأا---ت
ر-ه-ظ-ت نأا ل-ب--ق ،Úعو--ب--صسأا
يت-لا ،ا-نورو-ك سسوÒف ة-مزأا
طا--صشن--لا د---ي---مŒ ¤إا تدأا
ىو-ت--صسم ى--ل--ع ي--صضا--ير--لا
.⁄اعلا

،بصصنŸا ة-ي-صسا-صسحو ة-بو-ع-صصل اًر-ظ--ن
ةنجللا سسيئر ،خاب سساموت ÊاŸأ’ا داتعا
ة-ه-جاو-م ى-ل--ع ،ة--ي--لود--لا ة--ي--بŸوأ’ا
،فارطأ’ا نم د-يد-ع-لا ن-م تادا-ق-ت-ن’ا
ىتح Èكأا لكصشب تديازت ةصضراعŸا نكل
كي-ك-صشت--لاو لد÷ا ن--م ة--لا--ح تÒثأا

ةلاح دعب كلذ ءاج ،ةنجلل هترادإا لوح
لوح ،ةليوط ةÎفل ترمتصسا ددÎلا نم
ة-م-صصا-ع-لا-ب ة--ي--بŸوأ’ا با--ع--لأ’ا ةرود
راصشتنا ةمزأا لظ ‘ ،ويكوط ة-ي-نا-با-ي-لا
‘ دجت-صسŸا ا-نورو-ك سسوÒف-ب ىود-ع-لا
ن-ك-ي ⁄و .⁄ا-ع-لا ن-م ة-ف-ل-تfl ءا-ح--نأا

راطإا جرا-خ ة-لود وأا ي-صضا-ير يأا كا-ن-ه
نم لدجلل ÒثŸا لماعتلا نأاصشب ةصشقانŸا

ءازإا ةيلود-لا ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا بنا-ج
لÓ-خ ،ة-ي-صسور-لا تا-ط--صشنŸا ة--ي--صضق
دايبŸوأاو6102 وÒناج يد وير دايبŸوأا
‘ ن-ك-ل .8102 يوتصشلا „ا-صشت „و-ي-ب

كيكصشت-لا ىر-ج ،ة-ي-لا◊ا ة-مزأ’ا ل-ظ
ةنجل-ل خا-ب ةدا-ي-ق لو-ح ح-صضاو ل-ك-صشب
نم تاداقتنا هجاوو ،ةيلودلا ةيبŸوأ’ا

اد-ن-ك تن-ل-عأا ا-م-ك ،ن-يزرا-ب Úي--صضا--ير
Úي--صضا--ير لا--صسرإا مد--ع ا---ي---لاÎصسأاو
.ويكوط دايبŸوأا ‘ ةكراصشملل

،„وتراه سسكام ةزرابŸا بع’ لاقو
هنإا ،ناŸأ’ا Úيصضايرلا مصساب ثدحتŸا
نأا لبق كلذو ،ةرودلا ‘ كراصشي نل
ة-ن-ج-ل-لاو ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا ن--ل--ع--ت
،يصضاŸا ءاثÓثلا ،دايبŸوأÓ-ل ة-م-ظ-نŸا

.لبقŸا ماعلا ¤إا ويكوط ةرود ليجأات
Úيصضايرلا تادا-ق-ت-نا نأا ح-جرŸا ن-مو
ةيبهذب جوتŸا ،خاب ىلع Òثأات اهل ناك
اي-ناŸأا م-ل-ع ت–6791 ما-ع ةزرا--بŸا
ة-مد--صصب ر--ع--صش يذ--لاو ،ة--ي--بر--غ--لا

ةعطاقŸ هدÓ-ب ما-م-صضنا ءازإا ةد-يد-صش
ءاد-ع-لا بلا-طو .0891 و-ك-صسو-م ةرود
،نوصسنوج لكيام ي-ك-ير-مأ’ا ق-با-صسلا

‘ Úيصضايرلا كارصشإا-ب ،خا-ب سسا-مو-ت
،نامروه سسنوفلأا حرصص امك ،ةيلمعلا

تا--صضا--ير--ل--ل ÊاŸأ’ا دا–’ا سسي---ئر
Óصصاوت بلطتت ةمزأ’ا نأاب ،ةيبŸوأ’ا

تق-ل-عو .ا-م--صسا--ح ءار--جإاو ا--ح--صضاو
نوؤوصش ةن÷ ةصسيئر ،جاتيارف رامجاد
ة-ل-ئا-ق ،ÊاŸأ’ا ناÈŸلا ‘ ة-صضا--ير--لا
لÓ-خ ¤وأ’ا ةرŸا ي-ه هذ--ه تصسي--ل““

اهيف را-ث-ت ي-ت-لا ،خا-ب سسا-مو-ت ة-ب-ق-ح
.““ةيداي-ق-لا ه-تارا-ه-م لو-ح كو-ك-صشلا

كلذ--كو ،›ا◊ا هددر--ت نأا تفا--صضأاو
لثمتت ةمصساح تارار-ق هذا-خ-تا مد-ع

،““ ايصسور ىلع لماصش رظح سضرف ‘
ةركاذ-لا ‘ ة-ل-ثا-م ل-ظ-ت-صس رو-مأا ي-ه
نكÁو .““بصصنŸا ‘ خاب ةبقح نأاصشب
ةيلودلا ةيبŸوأ’ا ةنجل-لا و-صضع خا-ب-ل
‘ سسفا---ن----ت----لا ،1991 ما---ع ذ----ن----م
ىلع ،لبقŸا ماعلا ةررقŸا تابا-خ-ت-ن’ا

ةصسا-ئر ‘ ماو-عأا4 ن-م ةÒخأا ة--ي’و
ماوعأا8 ة-يا-ه-ن ‘ كلذو ،ة--ن--ج--ل--لا
‘ تيو-صصت-لا ر--ه--ظ--ي--صسو ،بصصنŸا--ب
د--ق--ف د--ق خا--ب نا--ك اذإا ا--م ة--ن--ج--ل--لا

لاقو.’ مأا ةنجللا لخاد هتيقادصصم

دا–’ا سسي-ئر ،ج-ن-ي--صسي--ك ن--جرو--ي
لبقŸا ماعلا ‘““ ىوقلا باعلأ’ ÊاŸأ’ا

ةنجللا ‘ تاباختنا كا-ن-ه نو-ك-ت-صس
ىÔصس اهدع-بو ،ة-ي-لود-لا ة-ي-بŸوأ’ا

¤إا اÒصشم ،““رومأ’ا رمتصستصس فيك
ةر--ظ--ن ا--ه--ل نو--ك--ت ةدا--ي---ق---لا““ نأا

flةفلت““.
ىلع هرارصصإا نع خاب عفاد ،هبناج نم
م-غر ا-هد--عو--م ‘ دا--ي--بŸوأ’ا ة--ما--قإا
كلذ ‘ اÃ ،ةدعاصصتŸا ةيحصصلا ةمزأ’ا

فا-ن-ئ-ت-صسا--ب Úي--صضا--ير--لا ة--ب--لا--ط--م
دقع دع-ب ن-ع ر“ؤو-م ‘و .تا-ب-يرد-ت-لا
عاصضوأ’ا نإا خا-ب لا-ق ،ي-صضاŸا ءا-ع-برأ’ا

ما-يأ’ا لÓ-خ ع-ير-صس ل-ك-صشب ترو-هد-ت
اÒثم““ انÓعإا تد-ه-صش ا-ه-نأاو ،ة-ق-با-صسلا
ةحصصلا ةمظنم نم ““Òبك لكصشب قلقلل
ر-ع-صشي ’ ه-نأا خا--ب فا--صضأاو .ة--يŸا--ع--لا
بلطتي ناك ليجأاتلا رارق نكل ،مدنلاب
.Úينابايلا انئاكرصش نم لماكلا مازتل’ا

بع’ لزنم رمدي قيرح
ف’ زيفيد يكيرمأ’ا فلو÷ا

بع’ لزنم ،ةعم÷ا سسمأا حابصص ،علدنا قيرح رمد
ةي’و ‘ ،ف’ زيفيد يكيرمأ’ا فلو÷ا
ديدعلاب زئافلا بعÓلا نكل ،ايجروج

هتاجنب ديعصس هنأا دكأا ،باقلأ’ا نم
لا-قو .ثدا◊ا ن-م ه-ت--جوزو و--ه
دار--فأا ع---ي---م---ج نأا م---غر““ :ف’

نز◊ا--ب نور--ع---صشي ا---ن---تر---صسأا
ÿائيلم ناك يذلا ،انلزنم ةراصس

،ةليم÷ا تايركذ-لاو ةدا-ع-صسلا-ب
ةر-ما-غ ةدا-ع-صسب ر-ع-صشن ا-ن--نأا ’إا

.““ءوصسب سصخصش يأا ةباصصإا مدعل
‘ ›ا-صصتا ى-ل-ع ءا-ن-ب““ :فا--صضأاو
تيقوتلا) احابصص عبرلاو ةصسماÿا

ءا-ف-طإ’ا تارا-ي-صس تل-صصو ،(ي-لÙا
تنا-صس ةر-يز-ج ‘ ع--قاو--لا لز--نŸا ¤إا

نم ن-ك-م-ت-ت ⁄ ا-ه-ن-ك-ل ،ا-ي-جرو-ج ة-ي’و-ب ز-نو-م-ي-صس
‘ ق-ي-ق-ح-ت-لا ير-ج-يو .““ناÒن-لا ى-ل-ع ةر-ط-ي--صسلا

قير◊ا نأا ¤إا راصشأا ايلوأا اريرقت نكل ،ثدا◊ا
اذه ‘ (اماع55) ف’ ميقيو .بآارŸا ‘ أادب

.اماع02 ذنم لزنŸا

خاب ةروشص هوششت ةداح تاداقتنا ةجوم



›12Oh ـه1441 ناـبعشش٥٠ قـفأوŸأ م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دـحألأ
‘ً أرهشش81 ايشضق دق ،اناك مورغ دراششتيرو نوشسبور Úتشسيرك≥
سضرفت نأأ لبق ،مداق-لأ ل-ير-فأأ ‘ ا-م-ه-مÓ-حأأ سسر-ع-ل ط-ي-ط-خ-ت-لأ

.ًةمراشص يعامتجأ ٍدعابت تأءأرجإأ ةموك◊أ
،سسرعلأ دعوم ًاماع٦٢ رمعلأ نم ناغلابلأ يئانثلأ مدق ٍلجع ىلع
ويثام سسيدقلأ ة-شسي-ن-ك ‘٠٢٠٢ سسرا-م٢٢ دحألأ مو-ي ها-ما-قأأو

Ãمو-ي ل-ب-ق ،ة-يز-ي-ل‚إلأ لا-شسلأو ة-ن-يدÚ لك ءا-غ-لإأ ن-م ط-ق-ف
liamyliad ةفيحشص ريرقت بشسح ،ةدحتŸأ ةكلمŸأ ‘ سسأرعألأ
.ةيناطيÈلأ

نم Ìكأأ امهدهاششيل ““كوبشسيف““ ىلع ًةرششابم مشسأرŸأ اثب دقو
لامشش ‘و ،أÎل‚إأ ‘ مهلزانم نم امهفافز بايث ‘ امهو٠٠٣
.Úتشسيرك نطوم ،أدنلريأأ

،سسئان-ك-لأ ىد-حإأ ‘ ًة-يرأدإأ ل-م-ع-ت ي-ت-لأ ،Úت-شسير-ك ط-ط-خ-ُت
لا‹ ‘ لم-ع-ي يذ-لأ ،درا-ششت-يرو ،ر-شصب-لأ ف-ع-شضب ة-با-شصŸأو
جأرفنأ دعب ٍلشسع ر-ه-شش ة-ل-حر ‘ با-هذ-ل-ل ،ة-يا-عر-لأ Ëد-ق-ت
،ًاقيشض دأدزي رظ◊اب انرعشش دقل““ :Úتشسيرك لوقت .ةمزألأ

عاشضوألأ دراششتير ىأأر ًاما“ جأوزلأ ءاغلإاب رطاخُن نأأ درُن ⁄و
.““فافزلأ Ëدقت ةركف هلابب تأأرطو ،مدت– ةدحتŸأ ةكلمŸأ ‘

،يشضاŸأ عوبشسألأ رظ◊أ ءدب ءأرزولأ سسيئر نلعأأ Úح““ :تعباتو
سسرعلل طيطختلأ ‘ ةنشسلأ فشصنو ًةنشس انلذ-ب ا-ن-ك ا-ن-ن-ك-ل (؟نآلأ نا-جوز-ت-ت ل ⁄) م-هد-حأأ لا-ق
.““انل ًةحناشس تناك يتلأ ةشصرفلأ انيلغتشسأ أذل ،ليرفأأ ‘ جوزتن نأل لا‹ ل هنأأ انملع دقل ،›اثŸأ

ةفاشضإلاب ،فافزلأ لبق ٍعوبشسأل ًايتأذ مهشسفنأأ أولزع دق مهلك ،Úجوزلل أومشضنأ دق ًافيشض٢1 ناك
.Úتشسيرك دششرُي يذلأ بلكلأ ،بيكو ،امهجوز يذلأ نهاكلأ ¤إأ

فويشضلأ لك نم بلُط اميف ،ةشسينكلأ Úيزتو راهزألأ قيشسنت ‘ امهؤواقدشصأأ Úشسورعلأ عم نواعت
.مشسأرŸأ روشض◊ لوخدلأ ليجشست

نكشسلأ ‘ يقافر نكل ً،أزهاج ناتشسفلأ نكي ⁄و ،ليرفأأ ‘ فافزلل انططخ دقل““ :Úتشسيرك تفاشضأأ
ثبلأ انؤواقدشصأأ دعأأ أذل ،ايجولونكتلاب قلعتي ا-م-ي-ف ءأÈخ ا-ن-شسل درا-ششت-يرو ا-نأأ ،ر-خآأً أد-حأو أو-ن-ّمأأ
ةيؤور نم عيم÷أ نكمتي يك ٍلماح ىلع ٍتبثم ٍفتاه Èع ىرج يذلأو ،““كوبشسيف““ ىلع رششابŸأ
‘ يتلئاع ¤إأ ةفاشضإلاب ،أÎل‚إأ ءاجرأأ لك نم اهودهاشش لقألأ ىلع ٍسصاخششأأ4٠٣ نأأ فرعن .انتفز

.““مويلأ أذه انتكراششم نم لقألأ ىلع أونكمتيل ،ةيلامششلأ أدنلريأأ
فقن نأأ ًابيرغ ناك أذل ،ٍسصخشش٠٠11 وحنل عشستتو ًةÒبك ةشسينكلأ تناك :تلاق ،ةشسينكلأ سصوشصخب
نيذلأ سسانلأ انل لاق ،رظ◊أ لبق ايناطيرب ‘ ناجوزتي Úنثأ رخآأ اننأأ نظأأ .طقف ًاشصخشش41 اهيف

اننأل ٍقحب نأديعشس نحنو ،ٍدعب ىلع نم ولو ،ثد◊أ نم ٌءزج مهنأأ أورعشش مهنإأ نآلأ ىتح مهعم انثد–
.““مهل كلذ ةحاتإأ نم انك“

لك دوجوب انرعشش اننكل ،ٍةيلاخ ي-شسأر-ك ط-شسو ة-فز-لأ ‘ Òشسلأ بير-غ-لأ ن-م نا-ك““ :لا-ق-ف درا-ششت-ير ا-مأأ
كيل ‘ لشسعلأ رهشش ءاشضقل رفشسلل ططخنو ،لزنŸأ نم نآلأ لمعي انÓك ًايونعم انعم انبراقأأو انئاقدشصأأ
.““أذه لك يهتني Úح ةيلامششلأ أدنلريأأو تكيÎشسيد

ىلع أدهاعت Úح ًايفطاع رمألأ تدجو دقل ،ًاقداشص نوكأل““ :لاقف ،مشسأرŸأ سسأأرت يذلأ ،نورت ميج فير امأأ
.“ً“أرثؤوم كلذ لوق ناك ،سضرŸأو ةحشصلأ ‘ ًاعم ءاقبلأ

مو‚٥ ةئف يحشص رجح
 ⁄اعلإ ءايرثأل ًايرغم ًاشضرع مدقي يرشسيوشس قدنف

انوروك سسوÒف رابتخأ ءأرجإأ لمششت ،اهفويشضل يحشص ٍرْجح ةقاب Ëدقت ىلع ،أرشسيوشس ‘ ةرخاف قدانف ةلشسلشس تمدقأأ
لوح Òبك لكششب سسوÒفلأ راششتنأ لظ ‘ كلذو ،ةعاشس4٢ رأدم ىلع سضير“ ةياعرو ،ءابطألأ تأرايزو ،ةفرغلأ لخأد

ةلشسلشس نأريدي ““وجيب ولو““ ةكرششو قدنف نإاف ،ةيناطيÈلأliaM yliaD ةفيحشص هترششن ريرقت لاق امبشسحو.⁄اعلأ
هذه مدقت ،لزابو فينجو خيرويز ندم كلذ نمشضو ،ةفاك أرشسيوشس ءاحنأأ ‘ ةرخاف ةماقإأ نكامأأو ةيقدنف ققشش
.اهئلزنل ةمدÿأ

انورؤك ببشسب ةحايشسلأ عجأرت
اهدود◊ نأدلبلأ نم ديدع دييقتو ،›زنŸأ لزعلل ⁄اعلأ ناكشس نم %٠٢ ةبأرق عوشضخ لظ ‘ هنإأ لاق ÊاطيÈلأ ريرقتلأ
كلذب أرشسيوشس ترّثأاتو .عاطقلأ ىوتشسم ىلع بلطلأ ‘ً أÒبك ًاشضافخنأ ةفايشضلأ ةعانشص دهششت ،لماكلاب اهقÓغإأ وأأ
.ايلاطيإأ لامشش عم اهشسفن دود◊أ كراششتت اهّنأل ،ركبُم ٍتقو ‘ سضافخنلأ
elppA ‘ سسّشسؤوŸُأ كيرششلأ :لاثمأأ ءÓمعلأ نم ةيرشصح ًةمئاق لعفلاب مدخي ““وجيب ول““ ناك ،♥٩1-ديفوك““ يششفت لبق امأأ

.ةيدوعشسلأ ةيكلŸأ ةلئاعلأ دأرفأأو ،تروفليب نأدروج““teertS llaW fo floW تيÎشس لوو بئذ»و ،كاينزو فيتشس
ام وهو ،بلطلأ عجأرت دشض ًةنشصحُم نُكت ⁄ قدانفلأ مخفأأ نكل ً.أرلود8٩٩.1و٢٢8 Úب قدنفلأ ‘ ةليللأ ةفلكت حوأÎتو
،Ôبوه ردناشسكلأأ لاق ذإأ ،ًاعأدبإأ Ìكأأ ٍلولح نع ثحبلأ ¤إأ قدانفلأ ةلشسلشسل يذيفنتلأ سسيئرلأو سسشسؤوŸأ كيرششلأ عفد

روثعلأ لجأأ نم ً،أروف كّرحتن نأأ بجي ،ًانشسح :انلُقف .سسرام علطم ‘ Òبك ٍلكششب تأدأريإلأ تشضفخنأ““ :اهأرجأأ ٍةلباقم ‘
.““لح ىلع

تابلط ىقلتي ناك هنكل ،ابوروأأ ¤إأ سضرŸأ لوشصو باقعأأ ‘ ةيديلقتلأ تأزوج◊أ تفقوت فيك حشضوأأ ،Ôبوه ردناشسكلأأ
يهط ىلع ةردقلأ عم ،تايفششتشسŸأ بtنŒو ،يششفتلأ نعً أديعب رخاف ٍناكم لخأد ةماقإلأ ‘ نوبغري ٍسصاخششأأ نم

.ةيشضيرمتلأ ةياعرلأو ءابطألأ ¤إأ لوشصولأو مهماعط

يحشصلأ رجحلل ةبشسانم ايأزم
““وجيب ول““ أأدب ،ةرخاف قدانف ‘ يحشصلأ رجحلل ةديج ةمدخ نع Úثحابلأ ،ءلزنلأو فويشضلأ بناج نم بلطلأ ديأزت عم

بّنجتل) سسمÓت نود لوشصولأ ليجشست ايأزŸأ لمششتو .فويشضلأ بذج لجأأ نم يحشصلأ رجحلل ةبشسانُم ايأزم نع نÓعإلأ
.ةشصاÿأ ةيرشسيوشسلأkcehC elbuoD ةدايع ةياعرب فيشضلأ ةفرغ لخأد ةيبط تامدخو ،(ءابرغلاب لاشصتلأ

ةيناطيÈلأ ليم يليدلأ - ““ؤجيب ؤلو““ ةكرششو قدنف
وأأ ةعبرأأ لبقتشسن انحبشصأأ نآلأو ،مويلأ ‘ ةديد÷أ ةمدÿأ لوح طقف نيراشسفتشسأ لبقتشسن انك ،ةيأدبلأ ‘““ :فدرأأ قدانفلأ ةلشسلشسل يذيفنتلأ سسيئرلأ

كانهو ،نمثلأ ةديهز تشسيل مو‚٥ ةئف نم ةمدÿأ هذه نكل .““طقف مايأأ٠1 وأأ ٍعوبشسأأ لبق ةمدÿأ انقلطأأ اننأأ مغر ،دحأولأ مويلأ ‘ تأراشسفتشسأ ةتشس وأأ ةشسمخ
Úح ‘ ً،أرلود٣٦7.1 وحن ًايموي Úترم ةشضرمŸأ سصحف ةفلكت غلبتو .ًابيرقتً أرلود٠74 لباقم انوروك سسوÒف رابتخأ ءأرشش كنكمُي ذإأ ،ةحاتŸأ تاقابلأ نم ةعّونتُم ٌةمئاق

.ًابيرقت رلود٢٠7.4 ¤إأ ةعاشسلأ رأدم ىلع سضيرمتلأ ةمدخ ةفلكت لشصت

فويشضلإ هرشضحي جإوز
ببشسب رششابم ثب Èع

انوروك

ضضرف لجؤؤي نأأ لبق امهفافز ا“أأ يئانث فششك
امهشسرع نأأ نع ٍةليلق ٍمايأاب فافزلأ مشسأرم رظ◊أ

نم ““كؤبشسيف““ ىلع ٍضصخشش003 نم Ìكأأ هدهاشش
.أدنلريأأ لامششو أÎل‚إأ ‘ مهتؤيب

ءإدــــــــــــــن
 Úـــــــــنشسحملل

امك هتاكربو هللأ ةمحرو مكيلع مÓشسلأ
دجاشس معÈلأ ةلاح اعيمج نوملعت
ذاه رششنب ةدعاشسŸأ ءاجرلأاف ةلوشص

نوكت اÃرف قاطن عشسوٱأ ىلع ويديفلأ
معÈلأ ذاهل نوعلأ دي دم ‘ اببشس

، ءافششلأ لزنم اي)� هللأ ىلع مكرجأأو
، ءاعدلأ بي‹ اي و ، ءÓبلأ عفأر ايو
نماي و ، هتحشص سضيرملل ديعت نماي

مهللأ ، فيعشضلأ سسئابلأ ءاعد بيجتشست
، سضيرم لك دشسج ىلع كئافشش لزنأ
ل سسفن لك يفششأ مث نوه مث حرأ يبر

...�♥ تنأأ لإأ اهعجوب ملعي
م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دحألأ٥٦٩٣

ةيبعششلأ ةيطأرقÁدلأ ةيرئأز÷أ ةيروهم÷أ

ANEP:2016006366

طإÎششإإ عم حوتفم ضضورـع بلط ءاغلإإ نع نÓعإإ
٠٢٠٢ /٣٠ مقر اــــــيند تإردــق

راـــــــــهـششأأ



 ةيسسايق ةزفق
انوروك اياحسضل

ةاـــــــــــــــــــفو0001
لÓـــــــخ اـــــــــــــــيلاطيإاب

! ةـــــــــــــــــــــــــــعاسس42

13 Oh‹  ـه1441 ناـبعسش50 قـفأوŸأ م0202 سسراـم92 دـحألأ

ايلاطيإأ ‘ ةديد÷أ تايفولأ هذهبو ،ةعاسس42 لÓخ ةافو فلأأ براقي ام ليجسست ايلاطيإأ تنلعأأ
ىودعلأ راسشتنأ ةÒتو نأأ Òغ ،ةلاح969 ةدايزب يأأ ،4319 ¤إأ اهيف تايفولل ›امجإلأ ددعلأ عفتري

ةيأدب ذنم ىندألأ يهو ،ةئŸاب4.7 أو‰ ةلجسسŸأ ةديد÷أ تلا◊أ ةبسسن تلجسس ثيح ،عجأÎلأ لسصأوت
.رهسش نم Ìكأأ لبق دÓبلأ ‘ ءابولأ يسشفت

مهنكل ،ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ ‘ هتورذ سسوÒفلأ راسشتنأ غلبي نأأ ايلاطيإأ ‘ ينطولأ ةحسصلأ دهعم ءأÈخ عقوتو
يطعت دق نيرخآأ افلأأ08 وحن باسصأأو سصخسش0018 ةافوب ببسست يذلأ ءابولأ راسشتنأ فقول قÓغإلأ تأءأرجإأ نأأ أوÈتعأ
.ابيرق جئاتن
ددعل) ؤوطابت تأرسشؤوم انيدل ،اهزواجتن ⁄و دعب ءابولأ ةورذ غلبن ⁄ ،احسضأو نوكأأ نأأ ديرأأ““ وÒفاسسورب ويفليسس دهعŸأ سسيئر لاقو

.““ةلبقŸأ مايألأ ‘ ةورذلأ ةلحرم غلبن نأأ نكÁو ،كلذ نم نوبيرق اننأاب داقتعلأ ¤أ انعفدي ا‡ ،(تلا◊أ
،ماعلأ أذه انوروك سسوÒفب ةقلعتŸأ ةافولأ تلاح نم فلآلأ تأرسشع ابوروأأ لجسست نأأ ةعم÷أ موي ترسشن ةيناطيرب ةسسأرد تعقوت ،اهرودب
.ويرانيسس لسضفأأ قفو
052ـلأ مايألأ لÓخ -ايسسور مسضت يتلأ- ايسسآأ طسسوو ابوروأأ ةقطنم ‘ ةاي◊أ نوقرافيسس سصخسش فلأأ972 نأأ ندنل ‘ ““جديلوك لايÈمإأ““ ةعماج ‘ نوثحاب ردقو

.ةيبوروألأ لودلأ مظعم ‘ لعفلاب قبطت يتلأ ةددسشŸأ تأءأرجإلأ لودلأ عيمج تذختأ أذإأ ةلبقŸأ
.يعامتجلأ دعابتلأ تأءأرجإأ لودلأ عيمج تمدختسسأ أذإأ ماعلأ أذه مهبحن نوسضقي اÃر سصخسش نويلم9.1 كانه ⁄اعلأ ءاحنأأ فلتfl ‘ هنأأ نوثحابلأ فاسضأأو

ابوروأا ‘ ةافو نويلم04 ليجسست نوعقوتي ءاÈخ
.سصخسش تأرايلم ةعبسس ¤إأ ÚباسصŸأ ةليسصحو ،انويلم04 ¤إأ تايفولأ ةليسصح لسصت اÃر قÓطإلأ ىلع ءأرجإأ يأأ تاموك◊أ ذختت ⁄ أذإأ هنأأ ¤إأ Úثحابلأ تأريدقت تراسشأأو
.““ةلبقŸأ رهسشألأو عيباسسألأ ‘ قوبسسم Òغ أداح اماع ايحسص ائراط اعسضو هجأوي فوسس ⁄اعلأ نأأ ¤إأ انتأريدقت Òسشت““ -ريرقتلأ يدعم دحأأ وهو- ركلأو كيرتاب لاقو
لكسشب ةيباعيتسسلأ اهتردق قوفت ةيحسص ةمظنأاب ةرطاıأ وأأ سسوÒفلأ لاقتنأ ةهجأوŸ ةفلكمو ةفثكم تأءأرجإأ Úب أرايخ هجأوت لودلأ عيمج نأأ ¤إأانج-ئا-ت-ن Òسشت““ فا-سضأأو
.““عيرسس

 ⁄اعلا ‘ انوروك سسوÒفب تايفولل ةيموي ةليسصح أاوسسأا نلعت ايلاطيإا
عفترأ ،ةي-سضاŸأ42ـلأ تا-عا-سسلأ لÓ-خ ،““91-ديفوك““ انوروك سسوÒفب تايفولل ةيموي ةليسصح ىل-عأل ا-ه-ل-ي-ج-سست-ب

ةباسصإلأ تلاح ددع لسصو كلذك .4319 ¤إأ سسوÒفلاب أررسضت Ìكألأ دلبلأ ‘ سسوÒفلاب تايفولأ ›امجإأ
.89468 ¤إأ ايلاطيإأ ‘ ءابولاب ةديد÷أ

،ةعاسس42 لÓخ ةافو فلأأ نم برقي ام ليجسست ¤إأ ›اطيإلأ ÊدŸأ عافدلل ةيمسسرلأ ماقرألأ تراسشأأ ثيح
.È 9102مسسيد ‘ ءابولأ روهظ ذنم ⁄اعلأ ‘ دحأو موي ‘ ةلجسسŸأ ىلعألأ ةليسص◊أ يهو
مغرو .سسيمÿأ ذنم ةلاح969 ةدايزب يأأ ،4319 ¤إأ ايلاطيإأ ‘ تايفولل ›امجلأ ددعلأ عفتري ،كلذبو
أو‰ ةلجسسŸأ ةديد÷أ تلا◊أ ةبسسن تلجسس ثيح ،عجأÎلأ ‘ ىودعلأ راسشتنأ ةÒتو لسصأوت ،كلذ
.رهسش نم Ìكأأ لبق دÓبلأ ‘ ءابولأ يسشفت ةيأدب ذنم ىندألأ يهو ،(لامجإلاب89468) ةئŸاب4,7ـب
.(397) سسرام12 ‘ اسضيأ ايلاطيإأ ‘ تلّجسس دق ةقباسسلأ ىلعألأ ةليسص◊أ تناكو

دÓبلا تايفو فسصن اهليجسستب اررسضت Ìكألا .. ايدرابمول
89273 لسصأأ نم ةافو2045) دÓبلأ تايفو فسصن نم Ìكأأ اهليجسستب أررسضت Ìكألأ ةقطنŸأ ايدرابمول ّدعتو

.(ةباسصإأ88511 لسصأأ نم ةافو7621) اينامور-ايليمإأ اهيلت ،(ةباسصإأ
ىلعأأ نوكي دق كانه ةباسصإلأ تلاح ددع نإأ ،ايلاطيإأ ‘ انوروك سسوÒف تانايب عمج نع لوؤوسسŸأ زاه÷أ سسيئرلاقو
.ةلاح فلأأ46 وحن ةغلابلأ ةيمسسرلأ ةليسص◊أ نمتأر---م ر---سشع

ددع بÎقأ ثيح ،⁄اعلأ ‘ سضرŸأ نم أررسضت Ìكألأ دلبلأ ايلاطيإأ نأأ ينعي ا‡ ،ابيرقت رهسش لÓخ سسوÒفلاب سصخسش7706 ةافوتاناي-ب-لأ ثد-حأأ تف-سشكو
.يسضاŸأ ماعلأ ةياهن ‘ سضرŸأ اهب رهظ يتلأ Úسصلأ ‘ ددعلأ يلثم نم سسوÒفلاب ةباسصإلأ ءأرج نم اهب ÚفوتŸأ
.فسشتكت ل تلا◊أ فلآأ نأأ ينعي ا‡ ،جÓعلل ابلط تايفسشتسسملل نوبهذي نم ىلع ةداع رسصتقت ةباسصإلأ نع فسشكلأ سصوحف نكل
أوناك اÃر فلأأ046 وحن نأأ هداقتعأ نع رّبعو ،““هتيقأدسصم هل تلاح رسشع لك نم ةدحأو نم ققحتلأ لدعم““ نإأ اكيلبابورل ةفيحسصل ،ÊدŸأ عافدلأ ةلاكو ريدم ،يليروب ولي‚أأ لاقو
.ايلاطيإأ ‘ سضرŸاب Úباسصم
.ريأÈف12 ‘ دÓبلأ ›امسش ايدرابمول ميلقإأ ‘ سسوÒفلأ روهظ ذنم يحسصلأ ماظنلأ لّبكت ةلكسشم يهو ،سسفنتلأ ةزهجأأو تامامكلأ سصقن يه ايلاطيإأ هجأوت ةبوعسص Èكأأ نأأ ركذو
.تاعيبŸأ نم عونلأ أذه تفقوأأ ايكرتو ايسسورو اينامورو دنهلأ لثم لود نإأ لاق يليروب نكل ،جراÿأ نم اهيدل سصقانلأ دأÒتسسأ ايلاطيإأ لوا–و
.““جراÿأ نم تامامكلأ نم ديزŸأ لوسصو مدع ىسشخأأ يننكل ،تأرافسسلأ عم لسصأوتن““ :Óئاق هثيدح يليروب متخو

Ÿف حاتجا اذاÒ؟لكسشلا اذهب ايلاطيإا انوروك سسو    
اهركذ دقل ؟ ةروسصلأ هذهب اهيف سضرŸأ يسشفتل تدأأ يتلأ بابسسألأ يه امف ،سسوÒفلأ ىسشفتل ةيروfi ةطقن ،ةمسسن نويلم5.06 وحن اهناكسس ددع غلبي يتلأ ةلودلأ ايلاطيإأ تحبسصأأ

ريراقت تركذو ،رظ◊أو يعامتجلأ لسصفلأ Òبأدت ‘ طأرخنÓل ةيفاكلأ ةعرسسلاب كرحتت ⁄و ،سضرŸأ دوجول راكنإأ ةلاح ‘ ايلاطيإأ تلظ ثيح ،ةحسصلأ لا‹ ‘ ءأÿÈأ نم ددع
.ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذختت ⁄ اهنكل لمتÙأ ءابولأ نم تاطلسسلأ ترّذح تأرباıأ ةزهجأأ نأأ
.ةدحتŸأ ةكلمŸأو ايناŸأأو اسسنرف لثم لود تلعف امك ،يزأÎحلأ رج◊أ ‘ ايلاطيإأ ¤إأ Úسصلأ نم نيدئاعلأ عسضو مدع وهف ،اهنيح لتاقلأ Êاثلأ أاطÿأ امأأ

هذه لظ ‘ اهعابتأ بجأولأ تأءأرجإلأ لوح ةيسسايسس تافكانم مهنيب ترهظو ،رمألأ ةروطخ عم لماعتلأ ‘ Óهج أورهظأأ دÓبلأ ‘ لوألأ فسصلأ ييسسايسس نأأ اسضيأأ بابسسألأ نمو
.سضرŸأ يسشفت ردأوب مغر ،يدايتعأ لكسشب مهتايح ةسسرا‡ ¤إأ ÚنطأوŸأ نويزفلتلأ تاسشاسش Èع مهسضعب اعد دقو ،فورظلأ

.راسشتنلأ ةحفاكم ‘ هتيلاعف تبثأأ هنأأ نم مغرلأ ىلع ،عسسأو قاطن ىلع يجاتلأ سسوÒفلأ رابتخأو سصحف ءأرجإأ ‘ نويلاطيإلأ فلخت
تأدحو ةّرسسأأ نم فاك ددع اهيف رفوتي نكي ⁄ يتلأو ،ةيلامسشلأ ةقطنŸاب تايفسشتسسŸأ ‘ ةنمزم سضأرمأأ نم نوناعي نيذلأ سصاخسشألأ سضرŸأ نم ةئجافمو ةلئاه ةرفط تمجاه

.يعانسصلأ سسفنتلأ ةزهجأأ وأأ ةزكرŸأ ةيانعلأ
.مهنيب سضرŸأراسشتنأ ةسصرف نم دأز ام وهو ،56 نسس قوف اهينطأوم نم ٪3.32 وحن نإأ ذإأ ،اهناكسس رامعأأ عافترأ ‘ ⁄اعلأ لود ىلعأأ نم ةدحأو ايلاطيإأ Èتعتو

يبوروألا دا–لا دوجو ببسس نادقف نم رذحي ايلاطيإا ءارزو سسيئر
لتكتلأ نإاف““ لإأو ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒف ةحفاكم ةيلمع ‘ ““ةحداف ءاطخأأ باكترأ مدع ¤إأ““ يبوروألأ دا–لأ يتنوك يبيسسوج ›اطيإلأ ءأرزولأ سسيئر اعد ،قايسسلأ ‘و
.““هدوجو ببسس دقفي دق هلماكب يبوروألأ

.““رّمدم داسصتقل لئاهلأ ءبعلأ انئانبأل كÎيسس سسعاقتلأ““ نأأ تبسسلأ ترسشُن لامعألأو لاŸأ طاسسوأل ةيعجرŸأ ““42 لوسس لإأ““ ةفيحسص عم ةلباقم ‘ يتنوك Èتعأو
.““هلك يبوروألأ داسصتقلأ سشعنتو معدت ““رامثتسسلأ ةداعإأو ‘اعتلل ةيبوروأأ ةطخ““ ،ةÒبك ةطخ قلطنلً أذإأ ؟يدحتلأ أذه ىوتسسم ىلع نوكن نأأ ديرن له““ فاسضأأو
عم ““ةحيرسصو ةديدسش ةهجأوم تلسصح ،فÓخ نم Ìكأأ““ لسصح ،يبوروألأ سسلÛأ عامتجأ لÓخ هنإأ لاقو
انينطأوم نم اياحسضلأ نم Òبك ددع نع رفسست ةمزأأ سشيعن اننأل““ لكÒم Óيغنأأ ةيناŸألأ ةراسشتسسŸأ

.“ً“أديدسش ًايداسصتقأً أدوكر ببسستو
تلّجسس تقو ‘ ،““ةلطامŸاب يسسفنل حمسسأأ نأأ نكÁ لوً أÒثك Êاعيً أدلب لّثمأأ““ ةسسل÷أ لÓخ لاقو
.ةريز÷أ هبسش ‘ ءابولأ يسشفت ءدب ذنم ةافو فلآأ ةعسست نم Ìكأأ ايلاطيإأ

.““ةيواسسأام تأرايخ ذاختأ ىلع نومغرُم نحن ،ىرخأأ ءاسضعأأ لود ‘ ًاسضيأأو ،ايلاطيإأ ‘““ نأأ فاسضأأو
ىوتسسم ىلع اهنأأ ابوروأأ تبثُت ⁄ أذإأ .ةيواسسأام تأرايخ ابوروأأ ‘ ذختن نأأ بّنŒ انيلع يغبني““ هنأأ ىأأرو
.““هدوجو ببسس ،انينطأوم رظنب دقفي دق هلماكب يبوروألأ لتكتلأ نإاف ،قوبسسŸأ Òغ يدحتلأ أذه
ىدŸأ ليوط (قيبطتب) نوركفي أوناك نيذلأ يئÓمز تبجأأ““ يبوروألأ سسلÛأ ةسسلج ءانثأأ هنأأ ىورو
.““نآلأ هجاتحن ام أذه سسيل نأل ،(تايناكمإلأ) دافنتسسل ةجاح ل هنأأ ،رأرقتسسÓل ةيبوروألأ ةيلآÓل
تأرتوت هجأوت يتلأ ءاسضعألأ لودلأ ذاقنإل تئسشُنأأ ةأدأأ يه رأرقتسسÓل ةيبوروألأ ةيلآلأ““ نأأ حسضوأأو
سسكعلأ ىلع وه ّدجتسسŸأ انوروك سسوÒف امنيب ،ئفاكتم Òغ عقو اهل تامدسص اهتهجأوÃ ةطبترم ةيلام
‘ ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ انتمظنأأ قأرغإأ ‘ اهÒثأات ىلجتيسس ،ةلثامتم اهتأاطو ةمدسصب ببسستي

.““قÓطإلأ ىلع ةعقوتم Òغو ةنمأزتم ةقيرطب ،داسسك ةلاح
نم ةجرح ة-ظ◊ ما-مأأ ا-ن-سسف-نأأ د‚ .8002 ةمزأاب ةنراقمً اما“ً افل-تfl ًا-ئ-ي-سش““ كلذ ‘ ي-ت-نو-ك ىر-يو
.““يبوروألأ خيراتلأ

Ìكأأ ¤إأ اندوهج عفتÎسس““ ليربأأ رهسشل هÒسض– يرجي يذلأ ›اŸأ موسسرŸأ عم هنأأ ًاسضيأأ ةلباقŸأ ‘ دكأأو
.لاÛأ أذه ‘ قفُنأأ نأأ قبسس يذلأ أرايلم52ـلأ غلبم كلذ ‘ اÃ ،وروي ““رايلم05 نم
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Œا تاباصصإلا ددع زواŸفب ةدكؤؤÒا انورؤك سسوŸا تايلؤلا ‘ دجتصسŸةبتع ةعم÷ا ةدحت
ام قفو ،دحاو مؤي لÓخ ةباصصإا فلأا81 ةدكؤؤŸا تاباصصإلا ددع غلب Úح ‘ ،ةلاح فلأا ةئŸا
ددع ‘ ايŸاع ¤وألا ةدحتŸا تايلؤلا كلذب تتابو ،زنكبؤه زنؤج ةعما÷ ءاصصحإا رهظأا
ليعفت بمارت دلانود يكÒمألا سسيئرلا نلعأا دقو .سسوÒفلا-ب ا-ي-م-صسر ة-ن-ل-عŸا تا-با-صصإلا

زرؤتؤم لاÔج ةكرصش مازلإاب نؤناقلا ح-م-صسيو .ءا-بؤ-لا ة-ه-جاؤŸ ي-عا-فد-لا جا-ت-نإلا نؤ-نا-ق
ريزو حنÁ امك ،سسوÒفلاب ÚباصصŸا ذاقنإل ةمزÓلا يعانصصلا سسفنتلا ةزهجأا جاتنإا عيرصستب
تايلؤلا نإا بمارت لاقو .ءابؤلا ةحفاك-م را-طإا ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسا تا-ط-ل-صس ي-ل-خاد-لا ن-مألا
Úع ه--نأا ¤إا اÒصشم ،مؤ---ي001 لÓخ يعان-صص سسف-ن-ت زا-ه-ج ف-لأا001 جتنتصس ةد-ح-تŸا

بمارت فاصضأاو .يعافدلا جاتنإلا نؤناقل ا-ق-صسن-م ورا-فا-ن Îي-ب سضي-بألا تي-ب-لا را-صشت-صسم
تايلؤلا تاجايتحا يبلي نأاب ادهعتم ،““يعانصصلا سسف-ن-ت-لا ةز-ه-جأا ن-م Òث-ك-لا ع-ن-صصن-صس““

‘ ةثاغإÓل اعيرصشت يكÒمألا سسيئرلا عقوو .ىرخألا لودلل نؤعلا Ëدقت عم ةدحتŸا
َتّؤصص دقو .ةدحتŸا تايلؤلا خيرات ‘ يداصصتقا ذاقنإا ةمزح Èكأا نمصضتي ئراؤطلا ةلاح

Êؤيلرت ةميقب ةيداصصتقلا تادعاصسŸا ةمزح نم ةيئاهن-لا ة-خ-صسن-لا ى-ل-ع سسر-غ-نؤ-ك-لا
تايعادت نم تررصضت يتلا ة-ي-كÒمألا تا-كر-صشلاو تÓ-ئا-ع-لا ةد-عا-صسم ل-م-صشتو رلود
لاق بمارت ناكو ،جاتنإلاو لمعلا نع فقؤتلا ىلع اهتÈجأا يتلا انورؤك سسوÒف راصشتنا
.دÓب خيرات ‘ قÓطإلا ىلع Èكألا يه ةمز◊ا هذه نإا

دعاصستو انوروك نم ىفاعتت Úصصلا
ىرـــــــــــخألا لودــــــــلا

Úك----ب تل----صسرأا
Úي----ب----ط ءاÈخ

تادادمإاو
ة-يا-غ-ل-ل ة-يرور-صض

ترر-صضت ن-كا--مأا ¤إا
‘ ءا-بؤ-لا ن--م ةد--صشب

قر--------صشلاو ا--------بوروأا
ا--ي---ق---ير---فأاو ط---صسوألا

ىلع تصضرع ام-ك .ا-ي-صسآاو
،اًصضيأا ةدعاصسŸا ىرخأا لود

كانه نإا نؤلؤقي Úللfi نكل
flءارو ع---فاود---لا نأا----صشب فوا

ر--طاıاو ة--ي--ن--ي--صصلا ي---عا---صسŸا
هذه تءاج .اهل ةبحاصصŸا ةلمتÙا

ه--ي---ف ح---فا---ك---ي تقو ‘ ةؤ---طÿا
ءاحنأا عيم-ج ‘ نؤ-ي-ح-صصلا نؤ-ل-ما-ع-لا
ملع ‘ ثحاب .انورؤك سسوÒف ةمزأا ةهجاؤŸ ةيفاكلا ةيبطلا تادادمإلاو تايفصشتصسŸا ةّرصسأا ىلع رؤثعلل ⁄اعلا
ةيمؤكح مÓعإا لئاصسو اهتفصصو يتلا ،Úكب دؤهج نكل انورؤك سسوÒف راصشتنا ةيفيك نع ثدحتي تاصسوÒفلا
نل تامامكلا ةيصسامؤلبد نإا نؤللfi لؤقيو ،ةنيابتم ةباجتصسا اهل تناك ،““ءابؤلا ةحفاكÚ Ÿصصلا ةفصصو““ اهنأاب
تلصسرأا ،ءابؤلل ديدج زكرمك ايلاطيإا تزرب امدنع ،Úعؤبصسأا لبق .برغلا ‘ نيدقتنŸا عانقإا ‘ Úصصلا عفنت
‘ كلذ ناك .دÓبلا ¤إا اهيلإا ةجا◊ا دتصشت يتلا تادادمإلا نم نانطأاو Úيبطلا ءاÿÈا نم قيرف لوأا Úصصلا
ةدصشب نيررصضتŸا ةدعاصسم ىرخأا لود تصضرع امك .Úصصلا ‘ ءودهلا نم ةلاح ‘ عصضؤلا هيف ادب يذلا تقؤلا

نم ةÒطخ ةلاح نم نؤناعي نيذلا ““91 ديفؤك““ ىصضرم لبقتصست اهنإا ةيناŸأا تايفصشتصسم تلاقو .ةمزألا نم
كلذ ‘ اÃ - ةيبطلا تادعŸاو تادادمإلا ملصس هنأا نلعأا ،ابوروأا ‘ يكيرمألا سشي÷ا ىتح .اصسنرفو ايلاطيإا
حرصصو .ةدصشب تررصضت يتلا ““يدرابمؤل““ ةقطنŸ - ليدعتلل ةلباق ةيعابر ةدمعأاو بتارŸاو تايفصشتصسŸا ةرصسأا

يكيرمأا رلود نؤيلم001 نم Ìكأا تصضرع هدÓب نأاب قباصس تقو ‘ ؤيبمؤب كيام يكيرمألا ةيجراÿا ريزو
ةيصضؤفŸا تلاق ، ما-يأا ل-ب-قو .ة-ل-يؤ-ط ةÎف ذ-ن-م ة-يدا-عŸا نار-يإا كلذ ‘ اÃ ،ىر-خأا لود-ل ة-ي-ب-ط ةد-عا-صسم-ك
يعامتجلا ‘اعتلل ورؤي نؤيلم373 و ةيحصصلا تاعاطقلل يكيرمأا رلود نؤيلم7.14 سصصصختصس اهنإا ةيبوروألا

.سسوÒفلا ةحفاكم ‘ ““ةقطنŸا بناج ¤إا فقن اننأا ديكأاتل““ ناقلبلا برغ ‘ يداصصتقلاو

 :يمÓصسإلا ⁄اعلا ةطبار ماع Úمأا

 ةكلمŸا صصرح دكؤوت نيرصشعلا ةعوم‹ ةمق
  ةيلودلا اهتيلوؤوصسÃ عÓطصضلا ىلع

نب دمfi رؤتكدلا خيصشلا ÚملصسŸا ءاملع ةئيه سسل‹ سسيئر يمÓصسإلا ⁄اعلا ةطبارل ماعلا Úمألا حصضوأا
Úمر◊ا مداخ اهيلإا اعد يتلا ةيئانثتصسلا ةيصضاÎفلا نيرصشعلا ةعؤم‹ ةمق نأاب ىصسيعلا Ëركلا دبع

دكؤؤت اهتايعادتو دجتصسŸا انورؤك سسوÒف ةحئاج ثحبل دؤعصس لآا زيزعلا دبع نب ناملصس كلŸا Úفيرصشلا
ةمقلا كلت دقعل ةؤعدلاب ترداب ثيح ،ةيلودلا اهتيلوؤؤصسÃ سضؤهنلا ىلع ةيدؤعصسلا ةيبرعلا ةكلمŸا سصرح

كلتب قلعتي مهم عؤصضؤم ةصشقانم لجأا نم يصضاÎفلا اهعام-ت-جا بي-تر-ت ‘ Òب-ك حا-ج-ن-بو ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسلا
اهنم ًاددع تدصصح ثيح حاورألا ديدهتب ًاءدب ،هرصسأاب ⁄اعلا ىلع Òبك رطخ نم هلكصشُت امو ةيŸاعلا ةحئا÷ا

فصصنلا ¤إا هصضافخناب ددهŸاو هؤ‰ ىلع ًابلصس Òثأاتلاو يŸاعلا داصصتقلاب ءاهتناو ،درطمو عيرصس راصشتنا ‘
.سسوÒفلا راصشتنا رارمتصسا لاح ‘

اهلÓظب تقلأا ةمقلا حاتتفا ‘ Úفيرصشلا Úمر◊ا مداخ اهاقلأا يتلا ةيفاصضإلا ةملكلا نأاب رؤتكدلا فاصضأاو
عّصسؤت دق ةحئا÷ا هذه Òثأات نأا ىلع Úفيرصشلا Úمر◊ا مداخ دكأا ثيح ،ةمهŸا رواÙا نم ددع ىلع
ةيمنتلا ةلجع ةلقرع ‘ ببصست ام ةيŸاعلا دادمإلا لصسÓصسو ةراجتلاو ةيلاŸا قاؤصسألاو تاداصصتقلا لمصشيل
بلطتت ةيناصسنإلا ةمزألا هذه نأاو ،ةيصضاŸا ماؤعألا ‘ تقق– يتلا بصساكŸا ىلع ًابلصس Òثأاتلاو ،ؤمنلاو
هديأا ـ هحصضوأا امو .اهتهجاؤŸ ًاعم لمعلاو فتاكتلل ةعؤمÛا ةداق ىلع هلامآا دقعي ⁄اعلا نأاو ،ةيŸاع ةباجتصسا
تاءارجإلا لك ذاختل ةصصصصختŸا تامظنŸاو ةقيدصصلاو ةقيقصشلا لودلا عم لمعلاب ةكلمŸا ةردابم نم ـ هللا
يتلا ةلاعفلا تاءارجإلا Úمثت عم دارفألا ةمÓصس نامصضو دجتصسŸا انورؤك سسوÒف راصشتنا ءاؤتحل ةمزÓلا
¤إا ةيمارلا دؤهجلل اهقيصسنت ‘ ةيŸاعلا ةحصصلا ة-م-ظ-نŸ ل-ما-ك-لا م-عد-لاو دد-صصلا اذ-ه ‘ لود-لا ا-ه-تذ-خ-تا

‘ نواعتلا زيزعت ةيلوؤؤصسم اهقتاع ىلع ذخأات نأاب نيرصشعلا ةعؤم‹ ىلع هديكأاتو ،ةحئا÷ا هذه ةحفاكم
تادعŸاو تادادمإلا رفؤت نامصضو ،انورؤك سسوÒفل حاقل ¤إا لصصؤتلل ًايعصس ريؤطتلاو ثحبلا لامعأا ليؤ“

ىصشفتت دق يتلا ةيدعŸا سضارمألا ةحفاكŸ ةيŸاع-لا ة-يز-ها÷ا را-طإا ة-يؤ-ق-ت ة-ي-م-هأا ع-م ،ة-مزÓ-لا ة-ي-ب-ط-لا
علصسلل يعيبطلا قفدتلا ةداعتصسا ةرورصض نم Úفيرصشلا Úمر◊ا مداخ هيلع ددصش ام ةيمهأا عم .Óًبقتصسم

لمألا ًادقاع ،يŸاعلا داصصتقلا ‘ ةقثلا ةداعتصسل ةراصشإا لاصسرإا نيرصشعلا ةعؤم‹ ىلع بجؤتي هنأا ـ هللا هديأا ـ حصضوأا ثيح ،نك‡ تقو عرصسأا ‘ تامدÿاو
.ةمزألا هذه زواŒ ىلع كÎصشŸا نواعتلا ىلع نيرصشعلا ةعؤم‹ ةردق زيف– لÓخ نم Òبكلا

‘ لعافلا يباجيإلا يطاعتلا ىلع رثؤؤŸاو Òبكلا ›ودلا اهمجحبو ةعيرصسلا ةردابŸا هذه لÓخ نم دكؤؤت ةيدؤعصسلا ةيبرعلا ةكلمŸا نأاب ىصسيعلا خيصشلا عباتو
.نيرصشعلا ةعؤم‹ سسأاÎت يهو اميصسل ةدعصصألا ةفاك ىلع هتيلوؤؤصسم لماكب اهعÓطصضاو يŸاعلا اهرود ةيرؤfi راطإا

تاي’ولا
:ةدحتŸا
ةباصصإا فلأا81
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ادج ةيتاع ةجوم““ سسيراب ةمشصاعلا مشضت يتلاو ةيشسنرفلا ““سسنارف ود ليإا““ ةقطنم حاتŒ نأا عقوتŸا نم
فشصو بشسح ،ةلبقŸا ةليلقلا مايألا ‘ ““هلمكأاب ءافششتشسلا ماظنو ةياعرلا ماظن ىلع محرت ل اطوغشض سضرفت
تاطلشسلا لوا–و .انوروك سسوÒفب ةديازتŸا تاباشصإلا دادعأا ءارج ،بيليف راودإا يشسنرفلا ءارزولا سسيئر
تاراطق ‘ ىشضرŸا تارششع ءÓجإا لÓخ نم ةي-شسيرا-ب-لا ة-ق-ط-نŸا ‘ تا-ي-ف-ششت-شسŸا ن-ع ط-غ-شضلا ف-ي-ف-خ-ت
.ءابولل ايششفت لقألا قطانŸا ¤إا ةيركشسع تارئاطو
دادزت نأا عقوتŸا نم ثيح ،انوروك ءابو يششفت ءارج ةيوق ةمدشص يقلتل يشسنرفلا يحشصلا ماظنلا دعتشسي
راششأا دقف .سسيراب ةمشصاعلا عقت ثيح ““سسنارف ود ليإا““ ةقطنم ‘ اشصوشصخ Òبك لكششب تاباشصإلا ماقرأا

ةياعرلا ماظن ىلع محرت ل اطوغشض سضرفت ادج ةيتاع““ ةمداقلا ةجوŸا نأا ¤إا بيليف راودإا ءارزولا سسيئر
.““دومشصلا انيلع متحتيشس““ افيشضم ““هلمكأاب ءافششتشسلا ماظنو لماكلاب
ىشضرŸا تارششع ءÓجإا لÓخ نم ،تايفششتشسŸا تاردق دافنتشسا يدافتو ةمدشصلا سصاشصتما تاطلشسلا لوا–و

.ءابولل ايششفت لقألا قطانŸا ¤إا لامششلا نم ةيركشسع تارئاطو تاراطق ‘
ةعم÷ا حابشص وير ونورب روشسفوÈلا سسيراب ةقطنم تايفششتشسم ىدل ةمزأÓل يبطلا ريدŸا رذح ،هرودبو
⁄““ احشضوم ،““سشاعنإلا ماشسقأا ‘ ىشضرŸا ءلؤوه نم نك‡ ددع Èكأا لابقتشسل ناكم لك ‘ نارد÷ا عشسون““

.““لولح داجيإا متحتيشس ،ءابولا راششتنا راشسم ‘ رارقتشسلا ةلحرم دعب غلبن
‘ اهتاردق دفنتشست ⁄ سسنارف ود ليإا““ ةقطنم نإا ةعم÷ا ءاشسم نومولاشس موÒج ةحشصلل ماعلا ريدŸا لاقو
.““عشضولا قابتشسا انيلع““ نكل ““ةنهارلا ةلحرŸا

ثيح ةقطنŸا هذه طاقن سضعب ‘ ““ةلئاه““ اهنأاب ““سسنارف ود ليإا““ ‘ ةحشصلا ةلاكو ريدم اهفشصو ماقرأا ءازإاو
.““يبرح بط ¤إا لقتنن اننإا““ اهمشسا فششك مدع تبلط ةشضر‡ تلاق ،ةيلاع ةيناكشسلا ةفاثكلا
““›زنŸا رج◊ا ديد“»
لازن ل اننأا حشضاولا نم ،لزعلل ¤وألا ةرششعلا مايألا ماتخ ‘““ هنأا بيليف راودإا ءارزولا سسيئر نلعأا ،هتهج نم

ود ليإا ةقطنم ¤إا لشصت يهو ،مايأا ةعشضب ذنم Òبكلا قرششلا تحاتجا““ اهنأا احشضوم ،““ةيئابولا ةجوŸا ةيادب ‘
.لامششلا ‘ ““اشسنرف ›اعأاو سسنارف
Úعوبشسأل سسرام71 ذنم لوعفŸا يراشسلا ›زنŸا رج◊ا Òبادت ديد“ نلعأا ،سسوÒفلا راششتنا ءاوتحل ايعشسو
عشضولا بلطت اذإا اهديد“ عبطلاب نكÁ ةÎفلا هذه““ نأا نم ارذfi ،ليربأا٥1 ىتح ريدقت برقأا ىلع Úيفاشضإا
61 اهرمع ةاتف اهنيبو ،طقف تايفششتشسŸا ‘ تلجشس ةافو يفلأا ›اوحب نآلا ىتح ءابولا ببشستو .““كلذ يحشصلا

‘ هروهظ ذنم دجتشسŸا انوروك سسوÒف ءارج تايفولا ددع لشصوو .سضرملل انشس رغشصألا ةيحشضلا يه ،اماع
ءاشسم ةرداشصلا ةيمشسرلا ةليشص◊ا قفو ،ةعاشس4٢ رخآا لÓخ تلجشس٠٠3 ¤اوح اهنيب ،ةافو٥٩٩1 ¤إا اشسنرف
ماقرألا هذه لمششت لو .عوبشسأا لÓخ فاعشضأا ةعبرأاب دادزا تايفششتشسŸا ‘ تايفولا ددع نوكي كلذبو .ةعم÷ا
اهيف تايفولا ددع ردقي ذإا ةبوعشصلا ةياغ ‘ اعشضو Êاعت يتلا ÚنشسŸا رود ‘ وأا مهلزانم ‘ اوفوت يذلا ىشضرŸا
.قيقد مقر بايغ ‘ ،ريدقت لقأا ىلع تارششعلاب

””نوفئاخ نويسسنرفلا»
فلأا٥٢٢ نم Ìكأا رير– ”و ،تÓقنتلا ىلع دويقلاب مازتللا سضرف تاطلشسلا مزتعت ،يثراكلا عشضولا اذه ةهجاوم ‘و

fiا رج◊ا تاميلعت كاهتنا ةمهتب نآلا ىتح رشضŸم7,3 لشصأا نم ،›زنÓيÚ ريزو دافأا ام ىلع ،نآلا ىتح ترج تّبثت ةيلمع
كلذك ا‰إا ةيحشصلا بقاوعلا ،عوبشسأا نم Ìكأا ذنم مهلزانم نومزلي نيذلا نويشسنرفلا ىششخيو.Òناتشساك فوتشسيرك ةيلخادلا
ةفيحشص ‘ ةعم÷ا هجئاتن ترششنو سسرام/راذآا3٢وÚ 1٢ب ““بوفيإا““ دهعم هارجأا يأارلل عÓطتشسا رهظأاو .ةمزأÓل ةيعامتجلا
اورشسخي““ نأا ٪٢6و ،““ءابرقأا نادقف““ نوششخي ٪18و ،““يشسنرفلا داشصتقلا رايهنا““ نوششخي Úيشسنرفلا نم ٪78 نأا ““نايزيراب ول““

.““مهيدل ماعطلا دفني““ نأا ٪٠4و ““مهتادئاع نم اÒبك امشسق اورشسخي““ نأا ٪7٥و ،““مهتايح

انوروك ىسضرŸ جÓع ريوطت نلعت ايسسور
انوروك سسوÒف هببشسي يذلا سضرŸا جÓعل ءاود ريوطت نم اهنك“ نع ايجولويبلاو بطلل ةيشسورلا ةيلارديفلا ةلاكولا تنلعأا
.ايرÓملل داشضŸا ““نيوكولفم““ راقع سساشسأا ىلع ،““٩1-ديفوك““

انوروك نم ءافسشلا ت’دعم ىلعأا Úب نم ةيبرع لود ثÓث
Ìكأا حاورأا دشصح يذلا انوروك سسوÒف نم ءافششلا تلدعم ىلعأا -ميلقإاو ةيبرع لود ثÓث اهنيب- ⁄اعلا ‘ قطانم عشست تلجشس
وحن نإاف ءابولا اذه نم يفششي جÓع دوجو مدع مغرو .سسمÿا ⁄اعلا تاراق حاتجاو ،طقف رهششأا ةثÓث لÓخ ناشسنإا فلأا1٢ نم
باشصم فلأا٥64 نم Ìكأا Úب نمف ،سسوÒفلا نم عباشسلا لي÷ا دشض ةعانم اوبشستكاو لب ،سسوباكلا اذه نم اوفاعت ÚباشصŸا عبر
ءافششلا لدعم غلبو .ءاقبلا لجأا نم ريرم لكششب نورخآا حفاك Úح ‘ ،ابيبط اوروزي نأا نود مهشضعب ،فلأا411 وحن ىفاعت انوروكب
هذهو ،ةيبرع لود3 اهنيب نم ،لدعŸا اذه زواŒ ‘ تح‚ طقف دحاو ميلقإاو لود٩ ،٪٥.4٢ سسمأا لوأا ءاشسم ةياغ ¤إا يŸاعلا
عجاÎلا ‘ أادبي نأا لبق ،٠٢٠٢ رياÈف٢1 ‘ هتورذ غلبو ،٩1٠٢ Èمشسيد ةياهن اهيف رهظ يذلا انوروك دهم دعت Úشصلا :يه لودلا
،ةطششن ةلاح٠٠34 نم لقأا ىوشس قبتي ⁄و ،افلأا18 نم ديزأا مهددع غلابلا ÚباشصŸا نم ٪٠٩ نم Ìكأا ىفاعت ثيح ،سسوملم لكششب
عنم ‘ تح‚ اهنكل ،اركبم انوروك تهجاو يتلا ةيويشسآلا لودلا ¤وأا Úب نم :نابايلا مث ،مهتايح سصخشش٠٠33 ةبارق دقف امنيب
ةيحايشسلا سساŸا ةÒمأا ةنيفشس ‘٢17 مهنم ،سصخشش٠٢٠٢ وحن ىوشس سسوÒفلاب بشصي ⁄ ثيح ،يرز÷ا اهليبخرأا ‘ هيششفت
نم امداق سسوÒفلا اهيف ىششفت يتلا ةيبرعلا لودلا ¤وأا نم :نيرحبلا مث .دÓبلا مومع ‘٠٠31 نم Ìكأاو ،اهلحاوشسب ةيشسارلا
٩14 Úب نمف .ÚباشصŸا نم ٪٢4 نم Ìكأا تغلب ةيلاع ءافشش ةبشسن قيق– نم نيرحبلا تنك“ كلذ عمو ،ةعيششلا راوزلا Èع ناريإا

مث .انوروكب ةشصاخ تاءاشصحإا ‘ نلعم وه امبشسح ،4 ‘وت امنيب ،ةيبرعلا لودلا Úب ىلعألا لدعŸا وهو ،سصخشش771 ىفاعت باشصم
،ءافششلل اولثا“ مهنم ٪14 ةبارق نأا لإا ،اهناكشس نم فلآا٩ نم Ìكأا باشصأا هنأا مغر هباعيتشسا نم تنك“ اهنكل ،لتاقلا ءابولا اهحاتجا يتلا Úشصلا دعب ةيناثلا ةلودلا :ةيبون÷ا ايروك
سصاخششأا6 ةافو لباقم سصخشش٠٠٢ وحن يفشش ثيح ،٪14 ةبارق ¤إا ٪٩3 وحن نم ةÒخألا ةعاشس4٢ـلا لÓخ تعفترا ءافششلا ةبشسن نأا ظحŸÓاو .6٢1 ‘وت Úح ‘ ،سصخشش٠373 قوفي ام وهو
ءاوتحا نم نكمتت ⁄ نآلا د◊ اهنأا مغرو ،عيرم لكششب انوروك اهيف ىششفتي طشسوألا قرششلا ‘ ةلود لوأاو ،Úشصلا دعب ءابولل ةيناثلا ةيشسيئرلا ةرؤوبلا Èتعت :ناريإا مث .ءاعبرألاو ءاثÓثلا Úب
ءافشش ةبشسن تلجشس :ءاشضيبلا ايشسور مث .٠7٠٢ زواÚ ŒفوتŸا ددع نأا لإا ،ٍفاعتم٠٠6٩ قوفي ام وأا ٪63 وحن تغلبو ةعفترم اهيدل ءافششلا تلدعم نإاف Êاريإا فلأا7٢ نم Ìكأا باشصأا يذلا سسوÒفلا

.ةافو ةلاح يأا ليجشست نود ،٩٢ يفشش مهتباشصإا نع نÓعإلا ” اشصخششÚ 68ب نم ذإا ،٪43 تبراق

يبرعلا نطولا ‘ انوروك سسوÒف تادجتسسم
سسوÒف يششفت ةهجاوم ‘ يحشصلا ماظنلا ةدعاشسŸ ايئدبم (رلود نويلم٠٠٢) مهرد يرايلم قفنتشس ةكلمŸا نإا ةعم÷ا ةيبرغŸا ةيلاŸا ةرازو تلاق ،ايبرع
دعب سصاخششأا7 ¤إا سسوÒفلا اياحشض ددع سسنوت ‘ عفترا امك .3٢ ¤إا تايفولا ددعو333 ¤إا دÓبلا ‘ ةدكؤوŸا تاباشصإلا ددع عافترا عم كلذو ،انوروك
‘و .ةديدج ةلاح٠3 ليجشست دعب ةلاح7٢٢ ¤إا ةعم÷ا عفتراف تاباشصإلا ددع امأا ،دÓبلا يبونج سسقافشص ةنيدم ‘ ةعم÷ا ءاشسم سصخشش ةافو ليجشست
ةعم÷ا تاباشصإلا ددع دهشش امك ،اهرمع نم تاينينامثلا ‘ ةديشسل ،انوروك سسوÒف ببشسب ةافو ةلاح لوأا ليجشست مويلا رجف تاطلشسلا تنلعأا ،ندرألا
،سسوÒفلاب ةديدج ةباشصإا ةلاح٢7 ليجشست ةعم÷ا ةيتارامإلا ةحشصلا ةرازو تنلعأا امك .ةلاح٥3٢ ¤إا ›امجإلا ددعلا ¤إا لشصيل اظوحلم اعافترا
قايشس ‘و ،ايقيرفأا .٢6٥ ¤إا ةلجشسŸا تلاحلل ›امجإلا ددعلا عفتÒل ،ةعم÷ا ةديدج ةباشصإا31 ليجشست رطق تنلعأاو .٥٠4 ¤إا تاباشصإلا ددع عفتÒل
.ءابولل ““ايكيتامارد اروطت““ هجاوت ةراقلا نإا ةعم÷ا ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنÃ ايقيرفأل يميلقإلا ريدŸا لاق ،دجتشسŸا انوروك ءابو ةروطخ نم تاريذحتلا

رهشش لبق ةدحاو ةلودب ةنراقم ايلاح ةررشضتم ةلود٩3 كانه ةيقيرفأا ةلودÚ 74ب نم نأا -ةينويزفلت تاحيرشصت ‘- يتيوم اكيبير وشسيديششتام حشضوأاو
.ةيزاÎحلا تاءارجإلا فيثكت ¤إا ةيقيرفألا لودلا ايعاد ،ايموي سسوÒفلاب ةباشصإا ةلاح٠٠3 وحن كانه نأا ¤إا اÒششم ،طقف دحاو

ةيبرعلا لودلا ‘ رسشتني لاز ’ انوروك
.سصخشش فلأا7٢ نم Ìكأا ءابولا اذه ةيحشض حار ⁄اعلا ‘و ،ةلاح11 ةافوب اًديدج اًيشسايق اًمقر تلجشسف برغŸا امأا «٩1 - ديفوك» انوروك سسوÒفب ةباشصإا تلاح تشس ةافو سسمأا رشصم تدهشش
331 ىفاعت اميف ةلاح فلأا٢٠6 نم Ìكأا ةباشصإا بناج ¤إا سصخشش فلأا7٢ نم Ìكأا تايفولا ددع غلب ثيح ،⁄اعلا ‘ Òبك لكششب راششتنلا لشصاوت ،دجتشسŸا انوروك سسوÒف ةحئاج تلاز ام
نع ةيرشصŸا ةحشصلا ةرازو تنلعأا ،رشصم .«٩1 - ديفوك» اهيف رششتنا يتلا ةفلتıا ةيبرعلا لودلا ‘ تايفولاو ÚفاعتŸاو تاباشصإلا تلا◊ دشصر «ايبارآا سسآا» مكيلإا مدقيو .سصخشش فلأا

اهليلا– ةيباجيإا تتبث ةديدج ةلاح14 ليجشست ” هنأا ،ةحشصلا ةرازو مشساب ثدحتŸا ،دها‹ دلاخ حشضوأاو .انوروك سسوÒفب ةلاح٠3 ـل ›امجإلا ددعلا لشصيل ،ةعم÷ا سسمأا ،6 ةافو
اهنم٠1 ،دجتشسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةباشصإا٢٩ ليجشست ” دقف ،ةيدوعشسلا ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ ام .اًيرشصم٠4و ةيشسن÷ا يكيرمأا نطاوŸ ةلاح مهنيب نم ،سسوÒفلل اًيلمعم

نم برغŸا ‘ تايفولا ددع عفترا برغŸا ‘و .ةديج ةلاحب اهمظعم ،تلاح4٠11 ¤إا ةيدوعشسلا ‘ ةلجشسŸا تاباشصإلا ددع ›امجإا عفتري ثيحب .ةكلمŸا جراخ نم اومدق سصاخششأل
.ةلاح333 ـل ÚباشصŸا ›امجإا عفترا امك ،ةافو ةلاح11 ةعم÷ا موي لجشس نأا دعب ةلاح1٢ ¤إا ،انوروك سسوÒف ءارج

15 Oh‹  ـه1441 ناـبعشش٥٠ قـفاوŸا م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دـحألا

انوروك ءابول ايششفت لقألا قطانŸا ¤إا لامششلا نم
ىسضرŸا تارسشع ءÓجإا لسصاوت اسسنرف

 ةيركسسعلا تارئاطلاو تاراطقلاب



  انوروك سسوÒف يصشفت مصضخ ‘

 رإردأاب ةرفوتم ةيئإذغلإ دإوŸإو نإديŸإ ‘ ةبقإرŸإ قرف

ر-صصع-لا ة-فا-ق-ث نإا ،لو--قأا ي--ن--عد
اŸ قبصسŸا مهفلا ةفاقث يه ايصسايصس
اه-ن-م ف-قاوŸاو ،ءا-فÿا ‘ خ-ب-ط-ي

Ãةيركف ةعزن يذ يصسايصس فقو
قلطني يتلا تايلآلا لك بعوتصست
رصشنل ق-ير-ط-ك ا-هذ-خأا-ب وأا ،ا-ه-ن-م
لتق قطنŸا نم ل-ه-ف ..ه-تا-يد-ج-بأا
يملعلا ثحبلا““ ةيار ت– سسفنألا
نأاو ““تاصسوÒفلا عاونأا لكل جتنŸا
،ا-ي-ن-يد سضو-فر-م ا-ع--ط--ق ل--ت--ق--لا
ن-م سسد-قأا حور-لاو ،ا--ه--ت--مر--حو)

ر-ط-خأا ن-م ه-نإا ل-ب (ة-ك--م ة--مر--ح
يأا نادجو سسمÓت يت-لا ر-هاو-ظ-لا

(أاد-ب-م يأا) أاد-بŸا ن-م ل-ه م-ث ،ا--ن--م
- ةقيقح يأا- ةقيق◊ا نع ثحبلا

Ãوأا اهصضقاني ا Ãليحيو اهحرجي ا
هب-صشأا ي-ه ة-ب-ع-ل ¤إا ا-ه-ي-ف ع-قاو-لا
لجأا .. اهصسئارف عم دوصسألا ةبعلب
يملعلا جهنŸا اذه عم سشيعن نحن
و ةمزأا أاوصسأا (ةيموثر÷ا بر◊ا)
اننا-هذأا د-ي-ع-ت اÃرو ثاد-حأا أاو-صسأا
ن--م ة--م---ل---ظŸا ةÎف---لا كل---ت ¤إا

دق-ل .را-م-ع-ت-صسلا ع-م ا-ن-ت-ه-جاو-م
اذ--ه ‘ - ف---صسألا ع---م -تطرو---ت
ا-ه-صضع-ب تا--مو--ك--حو لود ج--ه--نŸا
ةيلاÈيل-لا ة-ي-طار-قÁد-لا ي-عد-ي
ا---ه---صضع---بو نا---صسنإلا قو---ق----حو
لكلاو ،ي-مÓ-صسإا بو-ث-ب ا-هد-نا-صسي

كلذ ما-مأا Èق--لا د--ها--صشك مو--ي--لا
ة-ي-مÓ-ظ--لاو لو--هÛا ‘ ءا“رلا
ى-ت-ح ا-ه-صضفر-ت ي-ت-لا ة-ير--ك--ف--لا
ة-ي-ل-ها÷ا ن-ع Ó-صضف ،ة-ي--ن--ثو--لا
عقاو-لا م-ه-ف ةدا-عإا نإا م-ث.. ¤وألا

ة--ي--قو--ف--لا را--ك--فألا لÓ---خ ن---م
نأا ن-كÁ ل ةدا-عإا ة-ي-ئÓ-ع-ت--صسلا

ة-لا-ح ‘ لإا ،ج-ئا--ت--ن ¤إا ل--صصو--ت
ءاوهألا اهب بعÓتت ةلاح ،ةدحاو
سضار----غأÓ----ل ة----ي-----صسا-----ي-----صسلا
ل ةي-نآا ح-لا-صصŸو ة-ي-ج-ي-تاÎصسلا

انذخأا ول ىتح ،قطنم يأاب اهل ةلصص
Ãفلا ق--ط--نÎل تا-صضا Áنأا ن-ك

نوبعلي اولظ نيذلا نإا ،هيلإا لصصت
بر◊ا) ة-ثÓ-ث--لا م--ي--نا--قألا ن--ع

بر◊ا ،ةيصسفنلا بر◊ا ،ةيرصسلا
ا-ه-ي-لإا او--فا--صضأا (..ة--يدا--صصت--قلا

مه ،ةي-جو-لو-ي-ب-لا بر◊ا ار-خؤو-م
مهصسفأاا دصض ،مهولا ىلع نو-ب-ع-ل-ي
مهتاوابغ نم اوصصلختي نأا مهيلعو
عم روذ-ج ا-ه-ل ي-ت-لا بو-ع-صشلا-ف ..
ي-عو اد-ي-ج نو-ه-ق--ف--ي خ--يرا--ت--لا
هتاقا-ي-صس ن-م نوذ-خأا-يو خ-يرا-ت-لا
و-ح-ن قÓ-ط-نÓ-ل تا-ي-صصو-ت-لا م-هأا
ذ---خألاو ع---قاو---لا---ب طا----ب----ترلا
نم نكمأا ام ءانبل ةحاتŸا فورظلاب

يعامتجلا جيصسنلاو ،عقاولا رادج
فارحنلا اهصسÁ ل بوعصش يه...

ة-ي-لوؤو-صسŸا نإا م--ث ..ي--صسا--ي--صسلا
يه نايدألا جراخ ىتح ةيقÓخألا
،ةيرصشبلا تاذ-ل-ل تا-نو-كŸا ىد-حأا

د-ي-كأا-ت-لا-ب ي-ن-ع-ي ا-ه-ن-ع جورÿاو
ام ¤إا ه-ط-ي-ط“و ع-قاو-لا نا-ي-صصع
ناصسنإلا هصسبلي يذلا لعنلا هبصشي
وه اذهو ،ءا-صشي ى-ت-م ه-ح-يز-ي م-ث
برحلل  مهصسفنأا اوÒخ نم قطنم
ا-ن-هو ... ة-ير-صسلا Òغو ة-ير-صسلا

Áهت-لا-ق ا-م نأا ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا ن-ك
مويلا اعقاو راصص اهلاثمأا ‘ برعلا

يغابلا ىلعو““ تلا-ق ..ه-ملآا م-غر
ةر-ف-ح ر-ف-ح ن-مو ““ر-ئاود-لا رود-ت

يرجي ناك ا-مو““ ا-ه-ي-ف ع-قو ه-ي-خأل
Úصصلا دصض اهنمو  لود دصض ايرصس
نادلبلا يق ميمع-ت-لا د-ي-ق نآلا و-ه

يأار بصسحو لب ،هيف تمهاصس يتلا
حيطيصس اÃرو دصشأا نوكيصس Òثكلا
‘ ةصصا-خ ،سسوؤور-لا ن-م Òث-ك-لا-ب
ةد----ح----تŸا تا----يلو----لاو ا----بوروأا
ىلع مويلا اهلك يه ذإا ،ةيكيرمألا
ثلاثلا ماعلا لودب فرعي ام باوبأا
فو-صسل-ي-ف-لا لو-ق-ي ا-م--ك د--يد÷ا
‘  ““يار-ف-نوأا لا-صشي-م““ ي-صسنر-ف-لا

““ناو-بو-ل““ ة-ي-عو-ب-صسأا ع-م ة-ل-با-ق--م
ةداقلا ةءافك مادعنا»ـب ،ةيصسنرفلا
‘ م--هرا--ت--ه--ت---صساو Úي---بوروألا

ءا-بو-ل Òطÿا ي-صشف-ت-لا ة-ه-جاو-م

تحصضأا ابوروأا نأا ًاÈت-ع-م ؛ا-نورو-ك
ًاحصصانو ،““ديد÷ا ثلاث-لا ⁄ا-ع-لا““
Úتنوم يد ل-ي-صشي-م ةءار-ق-ب ا-نا-يإا

اذهو .يتات كاج مÓفأا ةدهاصشمو
تاو-ن-صس  ع-برأا ذ-ن-م ه-ي-لإا ه--ب--ن ا--م
ىلع زئا◊ا ÊاŸألا بتاكلا ابيرقت

Òت-نو-ج““ مÓ-صسل-ل ل-بو--ن ةز--ئا--ج
Êأل ات-ما-صص ل-ظأا ن-ل ا-نأا ““سسار-جأا

ينعي وهف““ يبرغلا قا-ف-ن-لا تم-ئ-صس
ةدحتŸا تايلو-لاو بر-غ-لا ف-قو-م
ليئارصسإا مئارج  هاŒ  ةيكيرملا

Òمد-ت ‘ بر-غ-لا م-ها--صس د--ق--ل..
⁄اع ىر-حألا-ب وأا ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا
نا لب  ،اكيرمأا تلعف امك بون÷ا
نم اعو-ن را-صص ا-م-ه-ن-ي-ب ف-لا-ح-ت-لا
ءي‹ د--ع--ب لإا سسد--قŸا طا--بر--لا

جا-ت-نإا ن-م سسا-صسألا-ب و-هو بمار-ت
اهبو لوأا اكيرمأا هتوعدب ““ةيزانلا““
.هصسفن عم ةهجاوم ‘ ماعلا لخدأا

ـل يرصسلا جاتنإلا وحن قابصسلا عمو
.هÒغو ““انوروك““

ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تلجشس
9605 ةÒخأ’أ ةعاشس84 ـلأ لÓخ
نم ةفلتfl قطانم ةدع ‘ لخدت
ي-ق-ل-ت ر-ثإأ ى-ل-ع أذ-هو ن-طو--لأ

فرط نم ةثا-غ-ت-شس’أ تاŸا-ك-م
تÓ-خد-ت--لأ هذ--ه ،Úن--طأوŸأ

ةطششنأأ ت’ا‹ فلتfl تل-م-شش
ةقلعتŸأ ءأوشس ةي-ندŸأ ة-يا-م◊أ
ثدأو◊أ ،رورŸأ ثدأو-----ح-----ب
،ي-ح-شصلأ ءÓ-جإ’أ ،ة--ي--لز--نŸأ
ةز--ه--جأ’أو ق--ئأر◊أ دا--م---خإأ
.ةينمأ’أ
ة-يا-م◊أ تأد-حو تل-خد-ت ا-م-ك
ىلع ةÎفلأ سسفن لÓخ ةيندŸأ
80 اهنم رور-م ثدأو-ح ةد-ع ر-ثإأ
21 ةافو ‘ تببشست ةيومد Ìكأ’أ

نيرخآأ51 ة-با-شصإأو ا--شصخ--شش
” ةرو-طÿأ ة-توا-ف-ت-م حور-ج-ب
نا--كŸأ Úع ‘ م--ه---فا---ع---شسإأ
نم تايفششتشسŸأ ¤إأ م-ه-ل-يو–و

،ةيندŸأ ة-يا-م◊أ نأو-عأأ فر-ط
ىوتشسم ىلع تلجشس ةليشصح لقثأأ
سصاخششأأ50 ةافوب ةليشسŸأ ةي’و

ةرا-ي-شس Úب مأد-ط-شصأ ر-ثإأ ى-ل-ع
قير-ط-لا-ب ة-ن-حا-ششو ة-ي-حا-ي-شس
ىمشسŸأ ناكŸاب98 مقر ينطولأ

ةرئأد ل-ما-ه-لأ ة-يد-ل-ب-ب ق-ن-ع-لأ
حلاشصم تلخدت ،ملعلل .ةداعشسوب
Ëدقت لجأأ نم ةيندŸأ ةيام◊أ
اشصخشش45 ـل ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ

flقنتÚ زاغ امهقاششنتشسأ ءأرج
oc نو-بر-ك-لأ د--ي--شسكأأ يدا--حأأ
ءاŸأ ناخشس زاهج ن-م ثع-ب-نŸأ
:تاي’و نم لكب مهنكاشسم لخأد
90 ةنيطنشسق ،سصاخششأأ90 ةنتاب
،سصاخششأأ50 ةيدŸأ ،سصاخ-ششأأ
70 فيطشس ،سصا-خ-ششأأ50 ةشسب-ت
،سصاخششأأ40 ةليشسŸأ ،سصاخششأأ
30 سضيبلأ ،سصاخششأأ70 ناشسملت
ج-ير-ير--عو--ب جر--ب ،سصا--خ--ششأأ

،سصخ-شش ي-قأو-ب-لأ مأأ ،Úشصخ-شش
” ،Úشصخ---شش سسأر---هأأ قو---شس
ناكŸأ Úع ‘ اياحشضلاب لفكتلأ

¤إأ ةلوبقم ةلاح ‘ مهليو– مث
نم ة-ي-لÙأ ة-ي-ح-شصلأ ز-كأرŸأ

Úح ‘ ،ةيندŸأ ةيام◊أ فرط
ةافو يقأوبلأ مأأ ةي’وب ليجشست ”

نم غلبي ر-كذ سسن-ج ن-م سصخ-شش
زاغب مم-شست-م ة-ن-شس54 رم-ع-لأ
برشستŸأ نوبركلأ ديشسكأأ يداحأأ

51 يحب لزنŸأ لخأد ةأافدم نم
.ةعلشضلأ ةر-ئأدو ة-يد-ل-ب ن-ك-شسم
تعد ة-ل-ي-شص◊أ هذ-ه ر-ثإأ ى-ل-ع
ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸأ

ةيوهت ¤إأ ÚنطأوŸأ اهل نايب ‘
’ ةدŸ مويلأ ‘ Úترم مهلزانم
ءاشسمو احابشص قئاقد01 نع لقت
عم ءأو-ه-لأ تا-ح-ت-ف د-شس مد-عو
ناخشسو ةئفدتلأ ةزهجأأ ة-ب-قأر-م
  .ءاŸأ

ةراجتلأ عاطق ح-لا-شصم تد-كأأ
ÚفظوŸأ لج نأأ رأردأأ ةي’وب
نأد------يŸأ ‘ Úب------قأرŸأو
ةبقأرم ىلع ا-ي-مو-ي نور-ه-شسي
‘ ةشصاخ ة-يرا-ج-ت-لأ ة-كر◊أ

يذلأ سساشس◊أ فر-ظ-لأ أذ-ه
ي-ششف-ت ءأر-ج دÓ-ب-لأ هد-ه-ششت
ةبراfi ةي-غ-ب ا-نورو-ك سسوÒف
‘ ة-برا-شضŸأو تا-ي-كو-ل--شسلأ
ع-فرو ا-ه--شسيد--ك--تو ع--ل--شسلأ
ة-ق-با-ط--م ىد--مو را--ع--شسأ’أ
ىلع اشضيأأ لمعلأ ع-م Òتأو-ف-لأ
دأوŸأ ‘ Úبراشضملل دح عشضو
كÓ---ه---ت----شس’أ ة----ع----شسأو

أرخؤوم ” ثي-ح ،ة-يرور-شضلأو
نط021 نم Ìكأأ زجحو طبشض
ةفلتfl ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م
جرا--خ ما---ج---حأ’أو عأو---نأ’أ
نزاfl ‘ ة-شسد-ك-م نو-نا-ق-لأ
ا-ه-ي-ف ة-برا-شضم-ل-ل ة-ه-جو-مو
امك .يحشصلأ فرظلأ Úلغتشسم
نأا-ب ة-ي’و-لأ نا-ك-شس تنأا-م--ط

ةر-فو-ت-م ة--ي--ئأذ--غ--لأ دأوŸأ
يعأد ’و ةي-فا-ك-لأ ة-ي-م-ك-لا-ب
‘ اهنيزخت ¤إأ يعشسلأو قلقلل
جمانرب ع-شضو ” ه-نأ’ لزا-نŸأ

fi042 ›أوح عم نواعتلاب مك
بلج ةيغب يداشصتقأ لما-ع-ت-م

ةيئأذغلأ دأوŸأ فلتÒ flفوتو
نم ة-عزو-م ي-هو ة-ي’و-لأ ¤إأ

زاŒ ىل-ع ة-ل-م÷أ راŒ ل-ب-ق
تÙÓأ فلتÈ flع ةئزجتلأ
ميلقإأ Èع ةرششتنŸأ ةيراج-ت-لأ
ة-ع-شسأو دأوŸأ ة--شصا--خ رأردأأ
اهيلع Ìكي يتلأو كÓه-ت-شس’أ
ةنيرفلأو ديمشسلأ ةدامك بلطلأ
بي--ل◊أو ر--ك--شسلأو تيز---لأو
ةقر-ف ل-شصأو-ت ا-م-ك ،يا-ششلأو
لغت-شسي ن-م ل-ك عدر ة-ب-قأرŸأ
را--ع--شسأ’أ ع--فر ‘ فر--ظ--لأ

.ةمعدŸأ دأوŸأ ‘ اشصوشصخ
مصساقلب يفيرصشوب

:تنسشوميت Úع
ةيناث ةديدج ةباسصإإ

 انوروك سسوÒفب
Êاث ليجشست تنششو-م-ي-ت Úع ة-ي’و-ب سسمأأ ”
نم غلبت ةديشسل انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةلاح

دمحأأ ىفششتشسÃ ةدجأوتم يهو ةنشس55 رمعلأ
تناك ةلا◊أ .تنششو“ Úع ةمشصاعب يرغدم
41وÚ 21ب ةÎفلأ ‘ ةديلبلأ ةنيدÃ ةدجأوتم
” ىتح اهنم دكأاتلل ليلاحتلأ ذخأأ متيل سسرام
روتشسا-ب د-ه-ع-م ة-ق-ح-ل-م ن-م سسكا-ف لو-شصو
‘و أذه .ةيباجيإأ جئاتنلأ نأأ اهيف دكؤوي نأرهوب
رأودب نطقت ةأأرŸأ هذ-ه نإا-ف ،قا-ي-شسلأ سسف-ن
ر-ج◊أ ت– ي-هو تن--ششو“ Úع--ب ة--بÙأ
ةي’وب ةدكؤوŸأ ت’ا◊أ ددع لشصيل .يحشصلأ

يديشس نم بÎغم ،(20) ايلاح تنششو“ Úع
 .تنششو“ Úع نم ةأأرمأو ‘اشصلأ
نيدلأرون يششان

رارمتصسل ابصس–
““ةيرابجإلا““ انوروك ةلطع

ةنمقر لعفت ةليسسŸإ ةعماج
ةيجوغإديبلإ تاطاسشنلإ

تاعما÷اب ةيئانثتشسأ ةلط-ع ‘ لو-خد-لأ ر-ثإأ
،انوروك دجتشسŸأ يŸاعلأ ءابولأ نم ةياقولل
ثحبلأ تا-شصن-م ة-ل-ي-شسŸأ ة-ع-ما-ج تق-ل-طأأ
،تأرشضاÙأ ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل ة-ي-نوÎك-لإ’أ
‘ ا-ي-ن-طو ¤وأ’أ ة-ل-ي-شسŸأ ة-ع-ما-ج تنا--كو
فرط نم ةحاتŸأ ةيمقرلأ تاشصنŸأ لامعتشسأ
،يرأدب لامك اهريدم بشسح ةيشصولأ ةرأزولأ
سسرد0001 نم Ìكأأ ةليشسŸأ ةعماج عشضت ذإأ

قفوو ةيŸاع Òياعم قفو لدووم ةشصنم ىلع
ةليشسŸأ ةعماج ةبلطل ةهجوم ،لابووأأ ةينقت

تاعما÷أ فلتfl ةبلطل اهتحاتإأ ةيناكمإأ عم
001 نم Ìكأأ ¤إأ ة-فا-شضإ’ا-ب أذ-ه .ة-ي-ن-طو-لأ

fiأذه ،كوووم ةشصن-م ى-ل-ع ة-ي-ئر-م ةر-شضا
لامعأ’أو سضورعلأو ةيقيبطتلأ لامعأ’أ نوكتو
دقو .كلذك تاشصنŸأ هذه لÓخ نم ةهجوŸأ

ةيلمعلأ نأأ ىلع ديكأاتل-ل ة-ع-ما÷أ ر-يد-م دا-ع
‘ ةذتاشسأ’أو ةبلطلأ Úب ’وبقم Óعافت فرعت
تاشصنŸأ Èع ةعماجلل ةيميلعتلأ ةمهŸأ قايشس
تأءاشضف ترفو يتلأ ةثيد◊أ ةيجو-لو-ن-ك-ت-لأ
ةلطعŸأ ةئراطلأ ت’ا◊أ يدافتل ةيئان-ث-ت-شسأ
زواجتل لول◊أ حيتي اÃ ،ةيميلعتلأ ة-ي-ل-م-ع-ل-ل
ةيناكمإأ ¤إأ هون ام-ك ،ءا-شضي-ب-لأ ة-ن-شسلأ ح-ب-شش
رفوت اهنأ’ تاشصنŸأ هذ-ه Èع تا-نا-ح-ت-م’أ

.ةيشصاÿأ هذه
يقرصش سسنوي

يـتاول دمfi :مـلقب

؟...مويلا ⁄اع

ع.يؤول

فيفخ يلع .د :هبتكي
Òثكل ةقباصسلا ماّيألا ‘ انأارق ،انوروك ءابو يصشفت دعب
نودقتني ،تÓّخدت Úيبرغلا ةف-صسÓ-ف-لاو ن-ير-ك-فŸا ن-م
نودuكؤويو ،ةرصصاعŸا ةيبرغ-لا ةرا-صض◊ا تا-صسا-ّي-صس ا-ه-ي-ف
ألاِ مَيـ-ِق-ِل ا-ه-لا-مـهإا بب-صسب ،ا-هـ-َنزاو-ت تد-ق-ف ا-هّـنأا صسْنَ ،ةَنَ

ةيح-بر-لا تا-صسا-ي-صسلاو ع-صش÷ا و-ح-ن طر-فŸا ا-ه-حو-ن-جو
ىÈكلا تا-كر-صشلاو لاو-مألا سسوؤور ة-ن-م-ي-هو ،ة-طر-فŸا

مهنم Òٌثك ثّد– دقو ،(ةصشحوتŸا ةيلام-صسأار-لا) ا-ه-ي-ل-ع
ميِقلا ¤إا ةدوعلاو ،تلÓت-خلا ح-ي-ح-صصت ةرور-صض ى-ل-ع

ثيح ،ةّيبرغلا ةراصض◊ا اهيلع تصسّصسأات يتلا ةّيناصسنإلا
ةّيزكرŸا ةميقلا وه ناصسنإلا ّنأا Èتعت امئاد اهُتاّيبدأاْت ّلظ

.اهتلاصسر ُرهوج يه ناصسنإلا قوقح ةيامح ّنأاو ،اهل
حارو ،اندنع ÚعبتتŸا ن-م Òٌث-ك تا-ع-جارŸا هذ-ه ف-ّق-ل-ت
ةيقÓخألا ةّيحاّنلا نم َةّيبرغلا ةراصض◊ا مكاحي مهُصضعب
سسÓ-فإلا ن-ع ًا-نÓ-عإا ءا-بو-لا اذ-ه اÈت-ع-م ،ة-ّي-ِم--ي--ق--لاو
صشب-يو ،بر-غ-ل-ل ي-قÓ--خألا ن-م ٍمِدا-ق ّي-قÓ-خأا ٍل-يد-ب-ب ر-ّ
 ..!نحن اندنع ٍدوجْوَمو ،ِقرصشلا

ًةقيقح دجوت ل-ه ىر-ت ا-ي :لءا-صست-ن نأا ا-ن-ل ّق-ح-ي ا-ن-هو
دنع يتلا كلت نم لصضفأا ٌةّيناصسنإا ٌمَيِق ،عقاولا ‘ اندنع

 ؟Úيبرغلا
Ãلئاصسو ‘ ةقبا-صسلا ما-يألا َة-ل-ي-ط ها-ن-يأار ا-م ف-صصن اذا

داوŸا نم ادج ةÒبك تاّيمك سسيدكت نم ،اندنع مÓعإلا
ماهيإلا لجأا نم ،را-ك-ت-حلا ع-فاد-ب نزاıا ‘ ة-ي-ئاذ-غ-لا
سساّنلا عله Úّلغتصسم ،راعصسألا عفترت ىتح ،ةردن دوجوب
؟ءابولا هثدحأا يذلا

Ãا سسيدكت فصصن اذاŸصصلا ةيهتنم ،ةيئاذغلا داوÓةيح،
ىلع ،َةلعتفŸا َةردّنلا uÚلغتصسم ،اهَعيب اهُباحصصأا ديري يتلا
؟Úيرئازجلل ةّيحصص ةثراك ‘ بّبصستت دق اهّنأا نم مغرلا

Ãصسَفُن اذاuثك ُرÒنلا نم ًاtبعت يتلا تكuقوّذلل ٍنادقف نع ر
وأا ،ÚبÎغŸا انينطاوم لوانت-ت ي-ت-لا كل-ت ل-ث-م ،م-ي-ل-ّصسلا

قuرفُت ل يتلاو ،ةرuرصضتŸا تايلولا سضعب ناّكصس لوانتت
،ىصضرŸا انناوخإل مراّصصلا يـحصصلا رج◊ا ¤إا ةوعّدلا Úب
صسف-ن اذاÃ ؟م-ه-ب سضير-ع-ّت-لاو م-ه-ن-م ف-يو-خ--ّت--لا Úبو u-ر
صشلا ى-ل-ع ق-با-صست-لاو ،ع-صش÷او ة-ّي-نا-نألا ةّي-ل-ق-عو ،ءار-ّ
رuصسفن اذاÃ ؟مايألا هذه ةيغاطلا ““توفتو يصسار يطخت““

‘ سسيلأا ،مراصصلا يّح-صصلا ر-ج◊ا-ب Òث-ك-لا ماز-ت-لا مد-ع
اذاÃ ؟رطخلل اهلمكأاب ٍتÓئاع ُسضuرعُي دق ٌراتهـتصسا كلذ
،نماصضّتلا بايغو ةّيعامتجلا انتموظن-م ك-ّك-ف-ت ُر-uصس-َف-ُن
هذ--ه ‘ ى--صضرŸاو Úجا--تÙاو ءار--ق--ف---لا ةد---عا---صسمو
؟فاك ٍلكصشب ،فورظلا

زكرم انصسل اننأا دّكؤوت ٌةÒثك ٌة-ل-ئ-صسأا كا-ن-ه ة-ق-ي-ق◊ا ‘
ة-ّي-قÓ-خأا ٍةرو-ث ¤إا ٍة-جا-ح ‘ ا-ن-ّنأاو ،ي-قÓ-خألا ⁄ا-ع-لا

.ةقيمعو ةّيرذج

رــــكف ةـــــعرج

لإؤوسسو انوروك
قÓـــــــــــخألإ

 ـه1441 ناـبعصش٥٠ قـفاوŸا م٠٢٠٢ سسراـم٩٢ دـحألا

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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50 :40      :     رــــــجفلا

21 :35      :     رــــهظلا

61 :52      :     رـــشصعلا

70:91      :     برغŸا

02 :23      :     ءاششعلا

ةÒخألا ةعاصس84 ـلا لÓخ ةيندŸا ةيامحلل ةليصصح ‘

مهقاسشنتسسإ ءإرج Úقنتfl اسصخسش45 فاعسسإإ
 نوبركلإ ديسسكأإ يداحأإ زاغ



هذه الصحيفة تم تحميل 
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