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611ددع9102ليرفأا51 ىلإا10 نم

يروثلا راصسŸا
عجاÎلا سضفرت بعسشلل ةقحاسسلا ةيبلغأ’ا

سسادرموب ‘ لسصاوتي جاجتح’ا

سسرام52 موي سسادرموب ةيلو تايدلب نم ديدعلا لصش ” دقل
توصص ¤إا مهتوصص مصضل لامعلا هنصش يذلا بارصضإلا ببصسب9102

.ماظنلا Òيغتب نوبلاطي يذلا Úيرئاز÷ا نم ÚيŸÓا
مهددع غلابلا ةيدلبلا يفظوم عيمج قحتلي ⁄ لياننم جرب ‘

مامأا ةفقو مازتلا اولصضفو مهلمع ناكÃ فظوم054 نم Ìكأا
معدن ل نحن ““ .ةطلصسلل ةصضهانم تاراعصش اوددر ثيح ةيدلبلا رقم
ةيندŸا ةلا◊ا نم نوع لاق ““هتاذ كار◊ا ‘ نحن لب طقف كارحلتا
(...) .““بعصشلا ةدارإا ماÎحا ““ اهيف درو ةتفل لمحي ناك يذلا

ةريوبلاب سسمأ’اب نيرهاظتŸا ف’آ’ ةÒسسم
ىسضم تقو يأا نع امزع Ìكأا عراسشلا

ل هتاعلطتو بعصشلا ةدارإا دصض ءاقبلا لجأا نم ماظنلا تنعت نإا
اموي ةريوبلا ةيلو تدهصش ,سسمألاب .ÚنطاوŸا بصضغ Òثي لاز

ليحر لجأا نمو ةقيلفتوب ةدهع ديد“ دصض تارهاظŸا نم اديدج
ةÒصسŸا ‘ كرا˘صش حا˘ب˘صصلا ن˘م ¤وألا تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف˘˘ف .ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
Úعباتلا كئلوأا ةصصا˘خ˘بو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ن˘م ةد˘يد˘ع كÓ˘صسأا

Ÿا ةيريدÿفلا تامدÓمألاو ةيمومعلا لاغصشألا ةيريدمو ةيحÓك
.““ماظن اي لحرا ““ و ““ايفاملل ل““ :اولوقيل تايدلبلا لامعو ةينطولا
ةقفر ةيحÓفلا تامدÿا ةيريدم وفظوم مه جاجتحلا حتف نم نإا
اقÓطنا ةقيقد03 و9 ةعاصسلا ‘ مهتÒصسم ءلؤوه أادب .ÚحÓفلا

ةعم÷ا تاÒصسم تاراعصشل Úفتاه جيهب وج ‘ مهتيريدم رقم نم
ةهبج بزح““و ““لحرا ىيحيأا““و ““اوخ اوخ بعصشلاو سشي÷ا ““ يأا
نوحÓفلا لغتصساو .““دÓبلا اوتقرصس ““ و ““لحرا ينطولا ريرحتلا
Úيرئاز÷ا ÚحÓفلل ينطولا دا–لا تاملك نم اÈتلل ةبصسانŸا

ىفطصصم لاق ““ادبأا انلثÁ ⁄و انلثÁ ل يويلع““ .يويلع دمحـم
.سسطاطبلا عرفل يلÙا ينهŸا سسلÛا سسيئر بئان ينيزوب

9102.90.62 مويل يتÈيل ةديرج

 دسض ÚنطاوŸا ةئبعتب اوقحتلا
ةعبارلا ةدهعلا ديد“

 ةنيطنسسق ‘ نوسشÁ بابانسسلا ويباقن

ةبصستنŸا تارادإلا فلتخـمو ةيلÙا تاعام÷ا وفظوم مظن
غلب نيذلا (بابانصسلا) ةيمومعلا ةرادإلا يينهŸ ةلقتصسŸا ةباقنلل

Òبعتلل9102 سسرام52 موي  ةÒصسم ةنيطنصسقب فلآلا مهددع
22 ذنم امخصضت دادزت يتلا ناكصسلل ةماعلا ةئبعتلل مهمعد نع

ىلع عمتÛا تائف عيمج اهيف كراصشت يتلاو مرصصنŸا يرفيف
فدهب ةاصضقلاو Úيفحصصلاو ÚماÙاو ةذتاصسألاو ةبلطلا رارغ
ماظنلا ليحر طاÎصشاو ةيصسائرلا ةدهعلا ديدمتل مهصضفر نع Òبعتلا
نيددر˘م ن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا عراو˘صشلا نور˘ها˘ظ˘تŸا با˘ج .م˘ئا˘ق˘لا
هتدهع ةي˘ه˘ت˘نŸا سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘حاÎقلا د˘صض تارا˘ع˘صش
.ةطلصسلا تاحÎقم رخآا ىلع Úجتحـمو مئاقلا ماظنلا دصضو

9102.90.62 مويل يتÈيل ةديرج

“Ôتسسا
كار◊اب نوقحتلي ةنيزÿا لامع

اعمŒ تصساÔ“ ةيلول ةيمومعلا ةنيزÿا لامع سسمألاب مظن
مهعفربو .يبعصشلا كارحلل مهمعد نع Òبعتلل ةيلاŸا ةيانب مامأا
مويل ةمخصضلا ةÒصسŸا ذنم لامعتصسا Ìكألا تاراعصشلا اهب تاتفÓل

ÚلثمŸا ÚلوؤوصسŸا تصساÔمتل ةيلاŸا لامع اعد ,يرفيف22
ن˘يذ˘لا با˘ب˘صشل˘لو ة˘ب˘خ˘ن˘ل˘ل ل˘ع˘صشŸا م˘ي˘ل˘صستو ل˘ي˘حر˘لا ¤إا ما˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
نأا نورهاظتŸا دكؤويو  .نامألا رب ¤إا رئاز÷ا ةدايق ‘ نوحمطي
سضعب ذنم هجوŸا رهاظتلا لجأا نم ءادنلل اعبت يتأاي كرحتلا اذه
تارادإلا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسŸا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ما˘˘يألا
““ ,ةقيلفتوبل ةعبارلا ةدهعلا ديدمتل ل ““ نوفتهي اوناكو ةيمومعلا
تاراعصش اوددر امك .““ماظنلا طاقصسإا ديري بعصشلا ““ و ““ماظن اي لحرا

ل مهنأاكو نيذلا ةطلصسلا باحصصألو فلاحتلا بازحأل ةصضهانم
ةيروهمجلل قيرط ةطراخ هبصشت يه يتلا بعصشلا بلاطŸ نوعمصسي
.اهيلإا نوعلطتي يتلا ةديد÷ا

9102.90.62 مويل يتÈيل ةديرج

ةيدŸا
Œتارادإ’ا نم ديدعلا لامع عم

Úب˘صست˘نŸا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرادإلا ناو˘˘عأاو لا˘˘م˘˘ع سسمألا˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن
.يبعصشلا كارحلل امعد مهتايريدم ىوتصسم ىلع اعمŒ بابانصسلل
ة˘ن˘يزÿا لا˘م˘ع““ كار◊ا““ ¤إا م˘صضنا ,م˘ه˘ت˘با˘ق˘ن ءاد˘ن˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صساو

سضعبو  ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدمو ةقاطلا ةيريدمو ةيمومعلا
Úعفار  Òصسكوأا Úعو ةيرامعلاو ةرزو تايدلب اميصس ل تايدلبلا

ن˘ع اوÈع ذإاو .م˘ئا˘ق˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘صضها˘ن˘م تارا˘ع˘صش ا˘˘ه˘˘ب تا˘˘ت˘˘فل
‘ دراو وه املثم ,Òيغتلا لجأا نم ةيبعصشلا ةدارإÓل مهمامصضنا
ماظنلا ليحر ¤إا ةيمارلا ةيبعصشلا مهبلاطم لامعلا ددج ,تاتفÓلا

.““اعم دÓبلا ءانب““ نم مهعونتب بعصشلا ءانبأا نكمتي ىتح
9102.90.62 مويل يتÈيل ةديرج

ركسسعم ‘ ايئزج ةلولسشم ةيمومعلا تارادإ’ا

ةرادإلا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسŸ ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسŸا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا تح‚
ةدع9102 سسرام52 موي ايئزج لصش ‘ (بابانصسلا)ةيمومعلا

كارحلل امعد ركصسعم ةيلو ‘ ىرخأا تايدلبو ةيئلو تايريدم
يصساي˘صس Òي˘غ˘ت˘ب Òخألا ير˘ف˘ي˘ف22 ذن˘م بلا˘ط˘ي يذ˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

اهصسم يتلا ةيمومعلا تارادإلا Úب نم دجوي ““ .ماظنلا ليحرو
ةيحÓفلا تامدÿا ةيريدم نم لك يبعصشلا كارحلل معادلا عمجتلا

ةيريدمو ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدمو ةعانصصلاو مجانŸا ةيريدمو
.““تايدلبلا اذكو ءانبلاو Òمعتلا

نازيلغ ‘ ةاسضقلا ةرهاظم
““ةعبارلا ةدهعلا ديدمتل ’““

52 مو˘ي ا˘ع˘مŒ ءا˘صسنو لا˘جر ا˘ي˘صضا˘ق Úصسم˘˘خ ›او˘˘ح م˘˘ظ˘˘ن

دصض جاجتحÓل نازيلغ ءاصضق سسل‹ رقم مامأا9102 سسرام
مهمزع نع اوÈعو ةقيلفتوب زيزعلا دبعل ةعبارلا ةدهعلل ديد“
.““ةيرح Ìكأا رئازج““ وحن بعصشلا ةقفارم ‘

م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م ة˘صسرا‡ ة˘بو˘ع˘صصب ءا˘صسن˘لاو لا˘جر˘لا ءلؤو˘ه دد˘ن ا˘م˘˘ك
Ó˘لا““ ع˘با˘ط ه˘ي˘ل˘ع ىغ˘ط˘ي يذ˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ظ ‘  ةا˘˘صضق˘˘ك
ةاصضقلا ناكو .““بعصشلا توصص ماÎحل تقولا ناح (...).““باقع
ةطلصسلل ة˘صضها˘ن˘م تارا˘ع˘صش نوددر˘ي ي˘ن˘طو˘لا م˘ل˘ع˘ل˘ل Úل˘ما◊ا

ة˘ع˘برألا ع˘ي˘با˘صسألا تاÒصسم ل˘صضف˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش تح˘˘ب˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لاو
.““ةيطارقÁد ةرح رئازج““ وأا ““ةكل‡ يصشام ةيروهمج :ةÒخألا

““ءاصضقلا ةيلÓق˘ت˘صسا˘ب““ بلا˘ط˘ت تا˘ت˘فل نور˘ها˘ظ˘تŸا ع˘فر ا˘م˘ك
(...).““ةيبعصشلا ةدارإلا ماÎحاو““

رئاز÷ا ةنيدم
 تايدلبلا ويرطيبو لامعو وسسدنهم

يزكرŸا ديÈلا ‘ نورهاظتي
يز˘كرŸا د˘يÈلا ة˘حا˘صس تأÓ˘˘ت˘˘ما ا˘˘حا˘˘ب˘˘صص11 ة˘عا˘˘صسلا ذ˘˘ن˘˘م
ن˘م اوؤوا˘ج ن˘˘يذ˘˘لا9102 سسرا˘˘˘م52 مو˘ي ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا˘ب
سضعب سسارحو و ييرطيبو يصسدنهم اذكو ةياجب ةيلو تايدلب
.رئاز÷ا ةنيدÃ تقتلا ةياجب ةيلو تايدلب لم‹ نإا .تايلولا

ته˘˘با˘˘صشتو يز˘˘كرŸا د˘˘يÈلا ة˘˘حا˘˘صسب ةÒف˘˘˘غ Òها˘˘˘م÷ا تنا˘˘˘ك
ا˘هرا˘ت˘خا ي˘ت˘لا كل˘ت ع˘م نور˘ها˘ظ˘تŸا ا˘هددر ي˘˘ت˘˘لا ترا˘˘ع˘˘صشلا
تاتفÓلا ىلع انأارق .ةقباصسلا ةعم÷ا مايأا لÓخ نورهاظتŸا
ف˘ع˘صضو بع˘صشلا ةو˘ق ““ ,““ي˘ل˘حرا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ““ :ة˘˘ي˘˘تآلا تارا˘˘ع˘˘صشلا
مظن مهن˘م بر˘ق˘لا˘بو .““بع˘صشل˘ل ة˘ط˘ل˘صسلا““و ““ة˘يوا˘ي˘فاŸا ة˘ط˘ل˘صسلا

Èع اوق˘ف˘تا ا˘م د˘ع˘ب م˘ه˘ع˘مŒ تا˘يلو ةد˘ع و˘ير˘ط˘ي˘بو و˘صسد˘ن˘ه˘م
.كانه ءاقتللا ىلع كوبصسيافلا

ةرومع مÓعوب عم راوح
ةÒصسم ةلقتصسŸا تاباقنلا لتكت مظن :ةوخأا

عم تقولا سسفن ‘ رئاز÷ا ةنيدم ‘ ةمخصض
؟كمييقت وه ام .ينطولا بارصضإلا

سسفن ءاطعإل Úلمع انررق :ةرومع مÓعوب
نمو ةعم÷ا موي جراخ تاÒصسم ميظنتب ةكرحلل
يذلا يباقنلا انلتكت تقولا سسفن ‘ تابثإا لجأا
ةÒصسŸا هذه  .دامتعلا هحنم ماظنلا اذه سضفر
نو˘حا˘تر˘م ن˘ح˘ن .ح˘لا˘صص ن˘ب Úي˘ع˘ت د˘ع˘˘ب ي˘˘تأا˘˘ت
ىل˘ع بار˘صضإلا ‘ لا˘م˘ع˘ل˘ل ةÒب˘كلا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
لجأا نم ةلئاهلا مهتئبعت ىلعو ينطولا ىوتصسŸا
اندرأا يذلا يملصسلا عباطلا نم مغرلابو .ةÒصسŸا
كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ه˘˘نأا لإا ا˘˘˘ن˘˘˘تÒصسم ىل˘˘˘ع هءا˘˘˘ف˘˘˘صضإا

تاو˘ق˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ياد˘ب˘لا ‘ ع˘م˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘لوا˘˘حـم
ةليصسŸا تازاغلل اه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب بغ˘صشل˘ل ةدا˘صضŸا
نم تاصسرامŸا هذه نيدن نحن .ءاŸاو عومدلل
¤إا تلقتنا دق رئاز÷ا نأا دقتعن انكو رخآا نمز
نأل دوعت ةÁدقلا تاصسرامŸا يه اه .رخآا دهع
” .دلبلا اذهب مك◊ا ‘ اولاز ل سصاخصشألا سسفن
د˘ق˘ل .ءا˘صسŸا ‘ م˘ه˘ن˘ع جر˘فأا م˘ث ءا˘ق˘فر لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

مهدودح يطخت ‘ انح‚و نمألا تاوق انيد–
دقل.يزكرŸا ديÈلا ةياغ ¤إا انتÒصسم انلصصاوو
هتÒصسÃ ةطقن ةلق˘ت˘صسŸا تا˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ت˘كت ل˘ج˘صس
ÚلصضانŸا عيمج ركصشن .رئاز÷ا ةنيدم ‘ مويلا

عمتÛا نم اوناك ءاوصس انيلإا مهمامصضنا ىلع
باز˘˘˘حألا ن˘˘˘م وأا نا˘˘˘صسنإلا قو˘˘˘ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ,ÊدŸا
نم Úقباصس باونو تاراطإا سصخألابو ةيصسايصسلا

‘ انبناج ¤إا امئاد اوناك يذلا لامعلا بزح
ابعصص عصضولا ناك امدنع7102 ‘و6102
.عمقلا ¤إا هيف انصضرعتو

اصسيئر حلاصص نب بيصصنت نأاصشب كيأار ام :ةوخأا
؟ةلودلل

øø سصخ˘صشلا اذ˘ه سضفر˘ن ن˘ح˘˘ن:ةرومع مøÓعوøب
وه .ايفاŸاو داصسفلا ماظن يغبني امك لثÁ يذلا

هءادن سضفرن نحن . ةنصس03 نم Ìكأل دوجوم
‘ نحن .تارواصشŸا لجأا نم ÊدŸا عمتجملل
هعم راوح يأاب لبقن ل ةلقتصسŸا تاباقنلا لتكت
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا فر˘ط ن˘م ذو˘ب˘ن˘˘مو ي˘˘عر˘˘صش Òغ ه˘˘نو˘˘كل
.بعصشلا

ل˘ما˘ك ل˘ي˘حر˘ب ه˘ي˘ف بلا˘˘ط˘˘ن يذ˘˘لا تقو˘˘لا ‘
لÓخ نم هتداعإا رارقلا باحصصأا لواحي ,ماظنلا
ل ناصسنإلا اذه بيصصنت نإا .هنم نيرخآا سصاخصشأا
ذ˘ن˘م بلا˘ط˘ي يذ˘لا بع˘صشلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘صسي
حا˘ف˘كلا.ه˘ي˘ل˘ث‡و ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ما˘ك ل˘ي˘حر ن˘ير˘ه˘صش
.لصصاوتيصس

رمتصسي اŸاطو ,ةلقتصسŸا تا˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ل˘ت˘كت˘كو
ىرخأا لامعأا ميظنت لصصاون اننإاف ,ماظنلا اذه
.ةديدج رئازج ¤إا لوصصولا لجأا نم

يذلا عافدلا ريزو بئان حلاصص دياق :ةوخأا
øøøøøøøøøøøøøøøø ¤إا يرøئاز÷ا بعøصشلا وøøعدøøي حøøلاøøصص نøøب دøøناøøصسي

؟كيأار وه ام .Èصصلا
øøøøøøøøøø م˘˘عد˘˘ي ير˘˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘صشلا :ةروøøمøøع مøøøÓعوøøøب

د˘˘يا˘˘ق ىع˘˘صسم سسي˘˘لو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي÷ا
بعصشلل لمأا لئاصسر كانه نوكت نأا ديرن .حلاصص

.عصضولا ةئدهت لجأا نم يرئاز÷ا
øøøøøøøøøøøøøøø حÎقøت يøتøلا ةرداøøبŸا نøøم ءزøøج مøøتøøنأا :ةوøøخأا

؟يصسيصسأاتلا سسل‹ باختنا
øøø سسل‹ ¤إا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ن˘˘ح˘˘ن:ةرومøع مøÓعوøب

نمصضي سسل‹ ,ىÈكلا رواÙا رطصسي يصسيصسأات
تاير◊او ةلادعلا ةيلÓقتصساو ةيعامتجلا ةلادعلا
ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘ير◊ا ل˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷او ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا

قو˘˘˘ق◊او ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘لا تا˘˘˘ير◊ا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘جو
ل كار◊ا اذ˘ه نأا ف˘˘ي˘˘صضأا نأا دوأا .ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
لك ‘ متي سشاقنو لئاه يعو كانه نأل لصشفي
نوكنصس ,انصصخي اميفو .ةروثلا سصوصصخب ناكم
هحنمو كار◊ا اذه عفدل امئاد نيرصضاح ةباقنك
ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م لا˘˘م˘˘عأا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يرور˘˘صضلا ةو˘˘ق˘˘لا
.لعصشŸاب ظافتحÓل

Êايزم دمحـم  راو◊ا ىرجأا
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راذناو ريذ–
ذ˘ن˘م مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ط˘ق˘صست ة˘ع˘˘ن˘˘قألا ي˘˘ه ا˘˘ه

ينطولا كردلل رمألا ءاطعإا دعب ليرفأا5 ةعم÷ا
ع˘نŸ ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد˘˘م ىل˘˘ع ز˘˘جاو˘˘ح ع˘˘صضو˘˘ب
قا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘للا ن˘˘˘م ىر˘˘˘خألا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
‘ ادد˘˘˘عو ا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ح تدادزا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاÒصسŸا˘˘˘˘ب
ماظنلا ليحرب ةبلاطŸا لجأا نم84 تايلولا

.ةيلك

تماق ,ةعاصشإلا تدكأات Ú◊ا كلذ ذنمو Óعف
يتلا تاÒصسŸاو تاعمجتلا قيرفتب نمألا تاوق
لÓ˘خ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خـم ا˘ه˘ت˘م˘˘ظ˘˘ن
.عوبصسألا

لÓخ نم رخآا دح يطخت ” ليرفأا9 مويلاو
¤إا ءوجللاب رئاز÷ا ةنيدم ‘ ةبلطلا ةÒصسم عمق
Úيباقنل تلاقتعاب اقوب˘صسم ي˘صسي˘لو˘ب˘لا ف˘ن˘ع˘لا

.دعب اميف مهحارصس قÓطإا ” ءاطصشنو

رطاخـم لمحي وهف ,Òطخ دج عمقلا اذه نإا
ةقيلفتوب زيزعلا دبع ليحر نأا دكؤوي امك قلزنلا

ذنم ةنيهر دÓبلا ذخأا يذلا ماظنلا ةياهن ينعي ل
2691.

يتلا ةطرصشلل تاميلعت ءاطعإاب أارŒ يذلا نم
22 ذ˘ن˘م تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو تاÒصسŸا م˘˘ل˘˘صسب تق˘˘فار

رمألا ىطعأا يذلا نم ؟ةيئانثتصسا ةوخأاب يرفيف
لوخدلا نم Úيرئاز÷او تايرئاز÷ا عنŸ كردلل
 ؟Òخألا ةعم÷ا موي ةمصصاعلا ¤إا

؟لوحتلا اذه لثم هرصضحي يذلا ام

زازفتصسلا اذه نم رذحي يذلا لامعلا بزح نإا
ماظن نع ةثوروŸا تاصسرامŸا هذهب ةدصشب ددنيو
ةيطارقÁدلل سضهانŸاو نفعتŸا دحاولا بز◊ا

ةÒصسم عمق نأا لجصسي نطوللو بعصشلل داصضŸاو
هيتفر˘غ˘ب ناÈŸلا عا˘م˘ت˘جا ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي ة˘ب˘ل˘ط˘لا
تبلاط نيذلاو ماظنلا بازحأا باون نم لكصشŸا
ل˘˘ح˘˘بو م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب ة˘˘ق˘˘حا˘˘صسلا بع˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘غأا
...ناÈŸلا

نم201 ةداŸا ¤إا ءوجللا نأا نذإا تبث دقل
دبع قباصسلا ةيروهم÷ا سسيئر سضيوعتل روتصسدلا
ذاقنإا وه ديحولا هفده ليقتصسŸا ةقيلفتوب زيزعلا
ةرداصصم لÓخ نم دهطصضŸاو يعمقلا ماظنلا
.بعصشلا ةدايصسو ةدارإا

هتاصسصسؤومو ماظنلا لماك ليحر نإاف ,هيلعو
ةيركصسع˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا هزو˘مر ع˘ي˘م˘جو ه˘باز˘حأاو
اي˘صشرا˘غ˘ي˘لوألاو ه˘ير˘صصا˘ن˘مو ه˘ي˘ل˘ع Úبو˘صسÙاو
هتاصسرا‡و اهب‚أا يتلا ةيوايفاŸاو ةصسÎفŸا
يذلا هروت˘صسدو ة˘ل˘تا˘ق˘لا ه˘ن˘ي˘ناو˘قو ة˘يداد˘ب˘ت˘صسلا

Œة˘ير˘ح نا˘م˘صض ىل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا و˘˘ه ن˘˘مز˘˘لا هزوا
ا˘ه˘تدا˘ي˘صسل بع˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ة˘˘صسرا‡و Òب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.ةلماكلا

نفعتŸا ماظنلا عم ةيلعفلا ةعيطقلا قيقحتلو
ةدا˘صضŸا ةرو˘ث˘لا لا˘˘صشفإلو يو˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا ه˘˘م˘˘كحو
بزح نإا˘ف ,ير˘ف˘ي˘ف22 ةرو˘ث فاد˘هأا ق˘˘ي˘˘ق–و
ادّيصسو اينطو اصسيصسأات اصسل‹ نأا عنتقم لامعلا

فلتخـم مهصضوفت Úيقيقح Úلث‡ نم انوكم
وه هتدحول ادصس‹و يرئاز÷ا بعصشلا تانوكم
نوم˘صضمو ل˘كصش د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ي˘عر˘صش ه˘نو˘كل ل˘هؤوŸا
Úن˘˘ما˘˘صضلا ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو تا˘˘صسصسؤوŸا

يأا ة˘˘ق˘˘˘حا˘˘˘صسلا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غألا تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت ع˘˘˘ي˘˘˘م÷
يداصصتقلاو يصسايصسلا اهنومصضمو ةيطارقÁدلا

.‘اقثلاو يعامتجلاو
يصسايصسلا بتكŸا ةنامأا حيرصصت
.9102 ليرفأا90 ‘ رئاز÷ا

دا–لا ههجو يذلا ءادنلل سصاخصشألا نم فلآلا تارصشع باجتصسا
دحاو مويل ماع بارصضإا لجأا نم وزو يزيتل Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا

يدعاقتمو لامعل ءادنلا هيجوت ” دقو وزو يزيت ةنيدم ‘ ةÒصسمو
ماعلا Úمألا ديعصسلا يديصس ليحر يصسيئرلا ةÒصسŸا راعصش ناكو .ةيلولا
هذهل ةينطولا ةنامألا ءاصضعأا ةفاكو Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–Óل
.ةيخيراتلا ةيباقنلا ةمظنŸا

بعلم مامأا تاعاطقلا بصسح نوعمجتي لامعلا أادب ,ةحيبصصلا ذنمو
Úل˘ما˘ح او˘نا˘˘كو ةÒصسŸا قÓ˘˘ط˘˘نل رر˘˘قŸا نا˘˘كŸا و˘˘هو Èم˘˘فو˘˘ن لوأا

تاودأÓل ةينطولا ةصسصسؤوŸا لامع اهيلع أارقن نأا انل نكÁ ثيح مهتاتفل
تا˘ب˘كرŸا تا˘عا˘ن˘صصو ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤوŸاو ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا

نتاريإا ثان ءاعبرألا ناصصمقو ايديمون جيصسنلا تاصسصسؤومو لاطفنو
نب عارذب نطقلا ةصسصسؤومو ةÌكب ءاصسنلا مدختصست ناتصسصسؤوŸا ناتهو

اذكو ...خلإا تايدلبلاو ةيلولا تايريدم فلتخـمو ينهŸا نيوكتلاو ةدخ
اهرطأا ةيقيقح ةيلامع ةÒصسم :مهنصس لصضفب ÚفورعŸا نيدعاقتŸا
.ةيئلولاو ةيلÙا لكايهلا فلتخـم نم نويباقن تاراطإا

ل˘ق˘ت˘صسم Úير˘ئاز÷ا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا–لا ,ل˘حرا د˘ي˘ع˘صسلا يد˘˘ي˘˘صس
دا–لا اوررح ,لحرا ماظنلا ,ةديدج ةيروهمج لجأا نم ,يطارقÁدو
تاتفÓلا ىلع ةلجصسم تاراعصش يهو ...خلإا Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا
مهتاراعصشب نوفتهي لامعلا .فلآلا لقن ⁄ نإا تائŸا اهلمحي ناك يتلا

د˘ي˘صشا˘نأا نو˘عÎخ˘يو ,ا˘ن˘لا˘ب˘ج ن˘م ,ا˘م˘صسق ة˘ي˘ن˘˘طو د˘˘ي˘˘صشا˘˘نأا نود˘˘صشن˘˘يو
.ةلئاه تناك ةÒصسŸا ةدحاو ةرابعب .ةبصسانŸاب

ي˘ئلو˘لا دا–Ó˘ل ما˘ع˘لا Úمألا م˘ه˘ن˘م نو˘ي˘با˘ق˘ن تارا˘طإا ل˘˘ب˘˘ق د˘˘قو
.ةÒصسŸا لÓخ ةوخأا انتدير÷ تاحيرصصتب ءلدإلاب

لامعلل ماعلا دا–Óل يئلولا دا–Óل ماعلا Úمألا Òصشب Êاصضمر
وزو يزيت ةيلول Úيرئاز÷ا

سشيعنو بعصشلا نحنو ىÈكلا ةئبعتلا هذه ىلع لامعلا عيمج ركصشأا
لجأا نم لامعلا عيمج بلطم يه انتئبعت .بعصشلا عم تو‰و بعصشلا عم
لجأا نمو ةقيلفتوبل ةعبارلا ةدهعلا ديد“ دصضو مئاقلا ماظنلا ليحر

هقيرفو ديعصسلا يديصس ليحر لجأا نمو ةلداعو ةيطارقÁد ةيروهمج
تÓيو نم ةيلاخ ةيطارقÁدو ةرح ةينطو ةيباقن ةمظنم لجأا نمو
لامعلل ماعلا دا–لا لخاد ايطارقÁدو ارح اصشاقن ديرن نحن .ماظنلا
.Úيرئاز÷ا

لك عزن بجي ثيحب ةلماك ةصشرو انيدل,يعامتجلا ديعصصلا ىلع
ىندألا رجأÓ˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ع˘ن“ ي˘ت˘لا رر˘كم78 ةداŸا ,ءي˘˘صش
⁄ .روجأÓل ةيقيق◊ا ةميقلا سشقانن نأا بجي .اهؤواغلإا متي ⁄ نومصضŸا
.ادبأا يقيقح راوح كانه نكي

Òغ ةيمصستب اهفييزت ”و ادبأا عمتŒ ⁄ يتلا ةينطولا ةيذينتلا ةنجللا
.ةماعلا سسلاÛا :ةيماظن

ةداعتصسل ةئبعتلا لجأا نم ىرخألا تايلولل ءادن ةÒصسŸا هذه ايخأا
.Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–لا

ÿمألا يوانغ رصضÚ ل ماعلاÓ–ا داÙريديا تاصسيع يل
نم يئلولا دا–Óل ةيذيفنتلا ةئيهلل ءادن تهجو يتلا يه ةدعاقلا

ديرن .ناكصسلا معد عم عبطلابو مويلا ةÒصسŸاو بارصضإلا ميظنت لجأا
ن˘فد د˘ي˘ع˘صسلا يد˘ي˘صس .Ó˘ق˘ت˘صسمو ار˘ح Úير˘ئاز÷ا لا˘م˘ع˘ل˘ل ا˘ما˘˘ع ادا–ا

يتلا وزو يزيت ‘ .ةيصصخصشلا ه◊اصصم لجأا نم نوفقاو مهو لامعلا
.ينلع حيرصصتب ايمصسر هنم انتقث انبحصس دقف ةيباقنلا هتدهع هتحنم

øøøøøøøøøøøøøøøøø ةباقن وصضع ,زøكرŸاøب ناøصصمøقøلا لøمøعøم ‘ ةøيøباøقøن ةøلøيøلد جوøلوøم
 دول÷او جيصسنلل ةينطولا ةيلاردفلا وصضعو ةصسصسؤوŸا

نود ن˘م د˘˘ي˘˘ه˘˘صش نو˘˘ي˘˘لŸا ف˘˘صصنو نو˘˘ي˘˘لŸا مد نو˘˘كي نأا  د˘˘ير˘˘ن ل
دي˘ع˘ت˘صسيو د˘يد˘ج ن˘م ا˘ندÓ˘ب ا˘ي– نأا د˘ير˘ن .م˘هؤوا˘ن˘بأا Êا˘ع˘ي نأاو˘يود˘ج

ىل˘ع ة˘ظ˘فاÙاو ة˘يد˘عا˘ق˘لا م˘هرو˘˘جأا ‘ ةدا˘˘يزو م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءاصسنلا لمعت نأا يغبني .ةÒقفلا تائفلا يم– يتلا ةينطولا تاصسصسؤوŸا

.لاجرلا لثم قوق◊ا سسفن نهل نوكي نأاو ةماركلا فنك ‘
لم– ديزوب ةدوعصسم ةديصسلا ةقباصس ةيباقن تناك ةليلد بناجب

‘ ناصصمقلا عنصصم ““ وهو اهنومصضم لقنأا نأا ىلع ترصصأاو ةتفل
انب˘لا˘ط˘م .د˘ي˘ع˘صسلا يد˘ي˘صس بب˘صسب د˘جو˘ي ل˘ح لو4102 ذن˘م بار˘صضإا
انلمع يتلا عوبصسألا ةياهن مايأا عفدب اصساصسأا بلاطن ““ ةينوناقو ةيعرصش
.““كلذ لباقم ةحار نم ةدافتصسلا وأا اهيف

وهو ةيلزنŸا ةزهجألا بكرŸ يباقنلا عرفلا ماع Úمأا ناصسح اصشاب
 .ةيلزنمورهكلا ةزهجأÓل ةينطولا ةصسصسؤوŸا نم ءزج

لا˘م˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج .ا˘مو˘م˘ع ير˘ئاز÷ا بع˘صشلا ءاد˘ن˘ل لا˘م˘ع˘ك ا˘ن˘ب˘ج˘ت˘صسا
ما˘ظ˘ن˘ل˘ل لو˘ق˘لاو ةÒصسم˘ل˘ل نود˘ن‹  وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو˘ب نود˘عا˘˘ق˘˘تŸاو
ماظنلا تارارق امئاد ىكز يذلا ديعصسلا يديصس ةصصاخبو ! لحرا :مئاقلا
ديرن نحن .لمعلا بابرأا حلاصصم نع امئاد عفاد .لامعلل ةصضهانŸا
يديأا نم هعازتنا ديرنو Óقتصسم نوكي Úيرئاز÷ا لامعلل ماع دا–ا
اهيف رعصشي ةيطارقÁد ةيروهمج ديرن .لامعلا ¤إا هعاجرإاو ايفاŸا
يم– ةيروهمج , ةيعامتجلا هتايح ‘ ةحارلاب يرئاز÷ا لماعلا
يتلا روجألاب سشيعلا لامعلا عيطتصسي ل مويلا .ةينطولا تاصسصسؤوŸا
.ةصشيعŸا ةفلك عم ةيصشامتم روجألا نوكت نأا بجي ,اهنوصضاقتي

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø تاøمدÿا لاøمøعøل ةøصسصسؤوŸا ةøباøقøن ماøøع Úمأا رøøمøøعøøم تياøøن دøøيøøعøøصس
 طصسو ةيعما÷ا

دلب ‘ هÒصصم Òيغتل دحاو لجرك يرئاز÷ا بعصشلا سضفتنا دقل
.رارحألا ءاصسنلاو لاجرلا ىوصس هيف سشيعي

ماعلا دا–لا ةدايق ببصسب اديبع نوكن نأا سضفرن لامعك نحن
. ديعصسلا يديصس مهصسأار ىلعو ةنوخ اهريدي يتلا Úيرئاز÷ا لامعلل

ةيمومعلا لاغصشألا ةيريدŸ تاقرطلا لامع نم فصسوي يهبن
‘ ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا بج˘يو ه˘تدا˘ي˘قو د˘ي˘ع˘صسلا يد˘˘ي˘˘صس ل˘˘حر˘˘ي نأا بج˘˘ي

.ةيمومعلا لاغصشلا ةيريدŸ تاقرطلا لامعل ةيصساصسألا Úناوقلا
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ‘ ار˘جأا ل˘قألا لا˘م˘ع˘لا ن˘م ءز˘˘ج ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه :ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م

.ةيمومعلا
ةيعما÷ا تامدÿا نم تايرخأا تÓماعب ناتقفرم ةنيصسحو ةيماصس

:نهيأار نع نÈعو رهاظتلل انئج
ةبترو سسناصسي˘ل˘لا ةدا˘ه˘صشل ل˘ما˘ح ي˘ع˘ما˘ج ىصضا˘ق˘ت˘ي نأا ل˘ق˘ع˘ي ل˘ه

لامعلا نع ثدحتن لو رانيد000.03 هردق ارجأا يرادإا فرصصتم
د˘صس م˘ه˘ن˘كÁ ف˘ي˘˘ك .را˘˘ن˘˘يد000.81 نوصضا˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘لا Úي˘ن˘هŸا

000.03 بترÃ نحن Úح ‘ روجألا هذه لثÃ مهتÓئاع تايجاح

.انتايجاح دصس ¤إا ةبوعصصب لصصن رانيد

9102ليرفأا51 ىلإا10 نم!ةوخأأ 611ددع

وزو يزيتب Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–Óل يئ’ولا دا–’ا ةÒسسم

ةيحاتتفإا

Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–Óل ةيئلولا تادا–لا نحن
مو˘ي˘لا نو˘ع˘م˘تÛا وزو يز˘ي˘تو نا˘صسم˘ل˘ت ,ة˘يا˘ج˘˘ب ,ةد˘˘ي˘˘ع˘˘صس :

عا˘صضوألا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا˘ب60/40/9102
ىلع اهتاصساكعناو ينطولا ىوتصسŸا ىلع ةلصصا◊ا تاروطتلاو
.Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–لا

ةمظنŸا لخاد ةيئلولا تادا–لا هذه فقاوم ىلع اءانب
 ديعصس يديصس ديÛا دبع تاصسايصسلا ةصضفارلا

ةد˘˘˘صسÛاو ةÈعŸا تادا–لا هذ˘˘˘ه ف˘˘˘قاو˘˘˘م ىل˘˘˘ع اءا˘˘˘ن˘˘˘ب
ةددنŸا لامعلا فلآل تاÒصسمو ,تاعمŒ لÓخ نم ايناديم
.ديعصس يديصسو ةينطولا ةنامألا ليحرب ةبلاطŸاو

لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا–لا ئدا˘˘˘ب˘˘˘مو خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ىل˘˘˘ع اءا˘˘˘ن˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ما˘صسلا فاد˘هألا˘ب ا˘ن˘م ا˘˘ناÁإاو فر˘˘صشŸا Úير˘˘ئاز÷ا
.ةدومح نب ق◊ا دبعو ريدإا تاصسيع اهليبصس ‘ دهصشتصسا

 اننإاف
نودبو يرو˘ف˘لا ل˘ي˘حر˘لا˘ب ي˘صضا˘ق˘لا ا˘ن˘ف˘قو˘م د˘كؤو˘نو دد‚

.ديعصس يديصسو ةينطولا ةنامأÓل طورصش
ىفانتت فقاوم ةكÈفل ةيمارلا يعاصسŸا لك سضفرنو ددن

.لامعلا ةدارإا عم

ىلع اركح تصسيل ةعانقلا هذهو ةردابŸا هذه نأا انم ايعو
ل˘م– ¤إا ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘˘فا˘˘ك و˘˘عد˘˘ن ,د˘˘حأا

لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا–لا ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
لامعلاو تÓماعلا عيم÷ ينطو عمŒ ميظنتب Úيرئاز÷ا

Ãا رقŸةيباقنلا ةيزكر.
اننإاف ,يرئاز÷ا بعصشلا نم أازجتي ل ءزج اننأا انم ةعانق

ةيبعصشلا بلاطŸا لك قيق– ةياغل لاصضنلا ‘ نورمتصسم
ة˘˘ير◊ا ,ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ا˘˘هدو˘˘˘صست ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج سسير˘˘˘كتو
.ةيطارقÁدلاو

 Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–لا سشاع
راربألا انئادهصشل دولÿاو دÛا

رئاز÷ا اي–

ةديعصس يئلولا دا–لا
ةياجب يئلولا دا–لا
 ناصسملت يئلولا دا–لا
وزو يزيت يئلولا دا–لا

Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–إلا

 ميظنتلل يدانت ةيئ’و تادا–إا عبرأا
Œديعسسلا يديسس ةيحنتل يجاجتحإا عم
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ةيباقنلا ةيزكرŸا لخاد ةيعون تاروطت

كيناكيŸا لامعل ةيلارديفلا و ةينطولا ةيذيفنتلا ةنجللا نم ءاسضعأا و ةيئ’و تادا–إا عبرأا
 ةينطو ةيجاجتحإا ةفقو ميظنتل نوداني ءابرهكلاو

9102ليرفأا71 موي ةيباقنلا ةيزكرŸا رقم مامأا

ءادـــــــن
يملعلا ثحبلا يمدختسسمو Úثحابلل

ثحبلا تادحوو زكارم ‘
ةيباقنلا عورفلا ءانمأل عصسوŸا Úمئادلا Úثحابلل ةينطولا ةباقنلل ينطولا بتكŸا عمتجا

ةنهارلا عاصضوألا ةصساردل ميهارب ›ادب ةباقنلل ينطولا رقŸاب9102 سسرام02 ءاعبرألا موي
¤إا هفوقو دكؤوي ,رهصش نم Ìكأا ذنم ,يرئاز÷ا بعصشلل ةيملصسلا ةروثلا دعب ةينطولا ةحاصسلا ىلع
تدارأا نأا دعب ,نطولا تايلو لك ‘ ةينويلŸا تاÒصسŸا ‘ اهنع ÈعŸا ةيبعصشلا ةدارإلا بناج

طيلغت ¤إا اصساصسأا فدهت قيرط ةقرو Ëدقتب بعصشلا بلاطم ىلع فافتللا ةمكا◊ا ةباصصعلا
ةينطولا ةباقنلل ينطولا بتكŸا نإا.اعقاو ديدمتلا لعجو تقولا منم ديزŸا حبرو ماعلا يأارلا
‘ ةلثمتŸاو كار◊ا بلاطم ىلع حليو بعصشلا بناج ¤إا هفوقو ىرخأا ةرم دكؤوي Úمئادلا Úثحابلل
: 

ماظنلا Òيغتل معن -
 بعصشلا بلاطم ىلع فافتلإÓل ل -
...اولحرا ,اولحرا ,راوحلل ل -
ثحبلا زكارم لك ‘ يملعلا ثحبلا يمدختصسمو Úثحابلا لك ¤إا ءادن ينطولا بتكŸا هجوي

.بعصشلا بلاطŸ ةيروفلا ةباجتصسلاب ةبلاطŸاو يبعصشلا كار◊ا معدل ةفقو ميظنتل يملعلا
9102 سسرام72 ءاعبرألا موي ةمصصاعلا رئاز÷اب يزكرŸا ديÈلا ةحاصسب ةفقولا مظنت

.احابصص ةرصشاعلا ةعاصسلا نم اءادتبا
ةفاثكو ةوقب ةكراصشŸا ءاجرلا-
.ةينهŸا تاقاطبلاو ءاصضيبلا رزآاŸا باحطصصا ءاجرلا-

راربألا انئادهصشل دولÿاو دÛا

 ةيديد◊ا بيبانأÓل ةينطولا ةصسصسؤوŸا
ناــــــيب

دعبو ةياغرلا / ةبيورلا ةيعانصصلا ةقطنملل ايميلقإا ةعباتلاو Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–Óل ةيمتنŸا ةيباقنلا اهعورفو اهتادحو عيمجب ةيديد◊ا بيبانأÓل ةينطولا ةصسصسؤوŸا لامعو ةباقن نحن
Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا Úمألا نم ةقثلا بحصس ايمصسر نلعن امك يبعصشلا كارحلل انتدناصسم دد‚ لامعلا بلطŸ ةباجتصسا كلذو81/30/9102 ـل قفاوŸا مويلا اذه يئانثتصسا عامتجا داقعنا

.Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–لا اهلجأا نم ئصشنأا يتلا ةيصساصسألا ئدابŸاب همازتلا مدعل عجار اذهو ديعصسلا يديصس ديÛا دبع
.يئانثتصسا ينطو ر“ؤوم داقعناب ةيلامعلا ةدعاقلل ةباجتصسلا بلطن ,هÓعأا ركذ اŸ ادانتصساو

راربألا انئادهصشل دولÿاو دÛا
رئاز÷ا اي–و

ر˘يد˘ق˘تو لÓ˘جإا ة˘ف˘قو د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ف˘˘ق˘˘ن
ن˘م Èع يذ˘لا م˘ي˘ظ˘ع˘لا ير˘ئاز÷ا ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صشل

ن˘˘ع يرا˘˘صض◊او ي˘˘م˘˘ل˘˘صسلا ه˘˘˘كار˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ
نمصض ةيوق ة˘لود ءا˘ن˘ب˘ل ة˘ح˘صضاو˘لا ه˘ت˘ب˘غر
ي˘ب˘ل˘ت ة˘لود ,ةد˘يÛا Èم˘فو˘ن لوأا ئدا˘˘ب˘˘م
قاوتلا يرئاز÷ا بعصشلا تاحومط قق–و
‘ ة˘ي˘فا˘ف˘صشلاو ة˘ي˘طار˘قÁد˘˘لاو ة˘˘ير◊ا ¤إا
ةصسصسؤوŸا هذه Úب نمو ماعلا نأاصشلا Òيصست
ةيامحب طونŸا ةبصساحملل ينطولا سسلÛا
Òظن هل دهصشي ⁄ اميصسقت دهصش يذلا لاŸا

اذل ,نرق عبر ›اوح ذنم يأا5991 ذنم
ل˘ي˘حر˘˘ب ة˘˘ب˘˘صساÙا سسل‹ ةا˘˘صضق بلا˘˘ط˘˘ي
ةيروف ةفصصب اذهو هترادإاو ›ا◊ا هصسيئر
بع˘صشلا بلا˘˘ط˘˘م م˘˘ي˘˘م˘˘صص ن˘˘م Èت˘˘ع˘˘ي اذ˘˘هو
نأا ير˘˘˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘˘صشلا د˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشن ,ير˘˘˘˘ئاز÷ا
اولصضان اŸاطل ةبصساÙا سسل‹ ةاصضقلا

فور˘˘ظ˘˘لا Òفو˘˘تو م˘˘ه˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
لاŸا ة˘يا˘م˘ح ‘ م˘ه˘ما˘ه˘م ءادأل ة˘م˘˘ئŸÓا
ىلع لمعلاو ,بعصشلا لام وه يذلا ماعلا

.داصسفلا ةحفاكم
راربألا انئادهصشل دولÿاو دÛاو رئاز÷ا اي–

 (ةمصصاعلا رئاز÷ا) ةبصساÙا سسل‹ مامأا نم9102 سسرام52

ةبسساÙا ةاسضق ةÒسسم
.ةبصساÙا سسلجÃ يصضاق ,رداقلا دبع يواز

ذنم دامتعا ” دقو يصسيصسأاتلا ينطولا سسلÛا باختنا ”È 2691متبصس02 خيراتبا
ةمئاق نّيع يذلا وه Òخألا اذهو (ينطولا ريرحتلا ةهبج)دحاولا بز◊ا ماظن لÓقتصسلا

.Úبخانلا فرط نم ““مهباختنا““ ايئاقلت ”و مهؤواقتنا ” حصشرم591 نم ةدحاو
.ةلوطب لكب هلÓقتصسا عزتنا دلبل ايبصسن ةماه%64.84 ةغلابلا عانتملا ةبصسن تناك
اصسيئرو سسلجملل اصسيئر ديحولا حصشرŸا ةلب نب دمحأا بيصصنت ” ,عون لك نم طوغصض دعب

.يصسيصسأاتلا ينطولا سسلÛا فرط نمÈ 2691متبصس92 ¤إا82 ةليل ةموكحلل
دÓبلا ديوزتل بختنŸا يصسيصسأاتلا ينطولا سسلÛا نكمتي ⁄ ,ثادحألا هتدكأا املثمو

.ةيصسيئرلا هتمهم زا‚إا نم روتصسدب
لمعت يصسيصسأاتلا سسلÛا نم اوصضع ÚثÓث نم ةنوكم ةن÷ هيف تناك يذلا تقولا ‘و
13 موي ةلب نب دمحأا سسيئرلا ىعدتصسا ,(عيراصشم ةدع Ëدقت ” ) ›وأا عورصشم Òصض– ىلع

‘ (ايلاح سسلطألا) كيتصسجاŸا  امنيصسلا ةعاق ‘ عمتجا ايزاوم ““اصسل‹““3691 ةيليوج
نيذلا نيدها‹و ينطولا ريرحتلا ةهبج نم Úبختنم Òغ ءاصضعأا نم نوكتي ,داولا باب
ينطولا سسلÛا ىلع سضرعُيصس روتصسد عورصشم ىلع دحاو موي ‘ اوقداصصو اوصشقان
.ةقداصصŸا لجأا نم يصسيصسأاتلا

.اتوصص91 سصقان ةÒبك ةيبلغأاب سصنلا ىلع ةقداصصŸا ت“3691 توأا82 ‘
لاقتصسا دق عوصضÿا اذهل سضفارلا سسابع تاحرف يصسيصسأاتلا ينطولا سسلÛا سسيئر  ناك

.تابÓقنلا نم ديدعلاب عبتي يذلا بÓقنلا اذه دصض جاجتحÓل (3691 توأا31) لبق نم
Òغ بيلاصسأا قيرط نع اذه انموي ¤إا يقب بÓقناب2691 ‘ هصسيصسأات ” يذلا ماظنلاف
.ةيرح لكب هتدايصس ةصسرا‡ نم يرئاز÷ا بعصشلا تمرح ةيطارقÁد

هيلث‡ باختنا نم يرئاز÷ا بعصشلا ادبأا نكمتي ⁄ ينطولا لÓقتصسلا ذنم هنأا دكؤوŸا نم
.ةيطارقÁدو ةيرح لكب تايوتصسŸا عيمج ىلع

ريوزتلا لÓخ نم ةيبعصشلا ةدايصسلا ‘ رظنلا ةداعإا زا‚إا ” ,دحاولا بز◊ا ةÎف دعب
.∙ذلا ءارصشو ةصسايصسلاب رذقلا لاŸا طÓتخاو

هاŒ ةيبلغألا ةقث مدعل ةنّيبŸاو تاباختنلا فلتخـم لÓخ ةلجصسŸا عانتملا ةبصسن نإا
.(ةيعيرصشتلاو ةيلÙا تاباختنلا)7102 ‘ اهتورذ تغلب دق ماك◊ا

دكؤوي ام وهو لقألا ىلع Úبخانلا نم%08 ةجودزŸا تاباختنلا هذه ‘ كراصشي ⁄
Òهام÷ا ةصضافتنل ةراصشإا ةباثÃ كلذ ناك .ÚموكÙاو ماك◊ا Úب قيمعلا قرفلا
” يتلا ملظلا لاكصشأاو قلزنلا لاكصشأا لك نع لوؤوصسŸا ,ماظنلا ليحر طاÎصشل ÚيŸÓاب
.نمزلا نم دوقع لÓخ بعصشلا ةيبلغأا ىلع اهطيلصست

Û2691 ماعل يصسيصسأاتلا سسل

 ¤وأ’ا مايأ’ا زّيم يذلا لسسلسسŸا اذه لوح ةدوع
دÓبلا لÓقتسسا نم

:ةيلاتلا تايلولا نع ÚبختنŸا ةينطولا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاصضعأا نحن
: نم لكل ةيئلولا تادا–لاو وزو يزيت ,ةريوبلا ,ةيدŸا ,ةزابيت ,ةديلبلا ,ةمصصاعلا رئاز÷ا -
.كينوÎكلإلا و كيناكيŸا لامعل ةينطولا ةيدا–إلاو ,ناصسملت ,ةديعصس ,وزو يزيت ,ةياحب
ماعلا عصضو ةصسارد ” دق ةبيورل يلÙا دا–إلا رق01/40/9102Ã موي نوعمتÛا

دا÷ا سشاقنلا و راو◊ا دعبو ج.ع.ع.إا ةمظنم اهيلإا تلأا يتلا ةيرزŸا ةيعصضولا ةصشقانمو دÓبلل
:›ام ررقت

لجأا نم يملصسلا يبعصشلا كار◊ا اهب ءاج يتلا بلاطŸا ةفاكل انتدناصسمو انمعد دد‚ -1
:اهيف سسركتت ةديدج ةيروهمج ءانب

.ةيطارقوÁدلاو ,ةير◊او ,ةلادعلا
مو˘ي ا˘هد˘ق˘ع ع˘مزŸاو ة˘˘كÈفŸا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ةرود د˘˘ق˘˘ع ن˘˘م أاÈت˘˘ن -2

.اهنع ردصصت يتلا تارارقلا لكل امات انصضفر دكأانو نارهوب11/40/9102

مويل ينطولا عمجتلا ¤إا دنجتلا تÓماعلاو لامعلا Úيباقنلا ÚلظانŸا ةفاك ةوعد -3
ةينطولا ةنامألا ليحرب ةيباقنلا ةيزكرŸا رقÃ احابصص03:9 ةعاصسلا ىلع71/40/9102
فدهب Úيباقنلاو ة˘ل˘ي˘غ˘صشلا ة˘ق˘ب˘ط˘لاو ي˘ن˘طو˘لا كار˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت اذ˘هو ما˘ع˘لا Úمألا ا˘ه˘صسأار ىل˘عو
نب ق◊ا دبع ديهصشلاو ريديإا تاصسيع ديهصشلا هرطصس يتلا ةيلصصألا هتناكم ¤إا ج.ع.ع.إا عاجÎصسا

.ةدومح
Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–إلا سشاع

راربألا انئادهصشل دولÿاو دÛا
رئاز÷ا اي–

وزو يزيت يئلولا دا–إلا/ةياجب يئلولا دا–إلا
ةديعصس يئلولا دا–إلا/ناصسملت يئلولا دا–إلا
كينوÎكلإلاو ءابرهكلاو كيناكيŸاو نداعŸا لامعل ةينطولا ةيدا–إلا

ناــــــيب
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يروثلا راسسŸاو لامعلا بزح

ناــــيــــب
تاروطتلا ة˘صشقا˘ن˘م د˘ع˘بو9102 سسرا˘˘م62 مو˘ي ةد˘ق˘ع˘نŸا ة˘يدا˘ع˘لا ه˘˘ترود بق˘˘ع

Úيرئاز÷او تايرئاز÷ا نم ÚيŸÓا تارصشع : يصسايصسلا بتكŸا نلعي ,ةيرا÷ا ةيصسايصسلا
هبلطمو يروث راصسم راطإا ‘ Òخألا يرفيف22 ذنم ةدن‹ بعصشلل ةقحاصسلا ةيبلغألا نم
ةدا˘ي˘صسلا سسير˘كت ل˘جأا ن˘م ه˘تا˘صسرا‡و ه˘باز˘حأاو هزو˘مر ع˘ي˘م˘جو ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘حر ي˘صسي˘˘ئر˘˘لا
ةدهعلا ديد“و ةصسماÿا ةدهعلا سضفر نومصضم وه كلذ .2691 ذنم تردوصص يتلا ةيبعصشلا
ايعامتجاو ايداصصتقاو ايطارقÁد انومصضم بعصشلل ةقحاصسلا ةيبلغألا تطعأا دقل .ةعبارلا
ينعي اذه ,يطارقÁدلا روظنŸا نم .هيلإا علطتت يذلا مك◊ا ةموظنمو مئاقلا ماظنلا Òيغتل
تاصسصسؤوŸا عيمج ليحر كلذك ينعيو .هتدهع ةياهن دنع ةيروهم÷ا سسيئر ليحر وأا ةلاقتصسا
ةصسرا‡ نم بعصشلا نكمتي ىتح ةموك◊او ناÈŸلاب ةيادب ماظنلا اذه ةمدخ ‘ يه يتلا
هجوم هنأاكو ودبي ةلقرو نم سسمألاب هثب ” يذلا ناكرألا دئاق حيرصصت نإا .ةلماكلا هتدايصس

.اهرارق ةدايصسو نفعتمو دصساف ماظن درط ‘ ةلثمتŸا بعصشلل ةقحاصسلا ةيبلغألا ةدارإا دصض
ظافتحلا ينعي اذه201 ةداŸا قيبطت نإا .ةصسايصسلا ‘ يركصسعلل Òطخ لخدت اذه
اهنوك اهليحرب بعصشلل ةقحاصسلا ةيبلغألا بلاطت يتلا ناÈŸلا يتفرغبو ةيلا◊ا ةموك◊اب
لمحي هنأاو هتيرارمتصساو ماظنلا ذاقنإا ¤إا يمري ةداŸا هذه قيبطت نإاف هيلعو .ةيعرصش Òغ
سضوفرŸا يبنجألا لخدتلا مامأا لاÛا حتفيو اهلماكتو اهتدايصسلو ةمأÓل رطاıا عيمج
ارطخ Óعف لكصشت ةيلاقتنا ةلحرم لك نأا دكؤوي ام اذهو .نيرهاظتŸا ÚيÓم فرط نم
بÓقنلا هبصشي ام ىلع يروتصسدلا عباطلا ءافصضإا لامتحا نإاف ,هيلعو .دÓبلا ىلع ايقيقح
.داعتصسŸا ملصسلل اديدهتو يموقلا نمألاو ةلودلا سسصسأا ددهي قوبصسم Òغ افارحنا لكصشيصس
نمكي ىصضوفلا نم ةمألا نوصص ىلع رداقلا ديحولاو يباجيإلا ليبصسلا نأا لامعلا بزح Èتعي

بجاولا ماظنلا ةعيبط ديد– ‘ هقحو هتدايصس ةصسرا‡ ‘ بعصشلا ةيبلغأا ةدارإا ماÎحا ‘
عيم÷ ةباجتصسÓل اهيلإا ةجاحب وه يتلا تاصسصسؤوŸا نومصضمو لكصش ›اتلابو هصسيصسأات
وه اذه نأا لامعلا بزح Èتعي .ةيفاقثلاو ةيعامتجلاو ةيداصصتقلاو ةيطارقÁدلا هتاعلطت
يذلا لامعلا بزح نإا .ديصس يصسيصسأات ينطو سسل‹ ءاعدتصسا ¤إا وعدي كلذلو سصÿÓا ليبصس
نود فقي ,ةيطارقÁدلا سسيصسأات لجأا نم مئاقلا ماظنلا اذه0991 ‘ هصسيصسأات ذنم حفاك
ةكراصشŸا هنكÁ ل كلذبو هلماكب ماظنلا ليحرب بلاطت يتلا بعصشلا ةيبلغأا بناج ¤إا طرصش

ةرداصصم لب لياحتلا يكزي نل لامعلا بزح نأا امك .ماظنلا ذاقنإاو عيقرت ةيلمع يأا ‘
سسمألاب لامعلا بز◊ يصسايصسلا بتكŸا ررق ,ببصسلا اذهلو .بعصشلل ةقحاصسلا ةيبلغألا ةدارإا
.ينطولا يبعصشلا سسلÛا نم بزحلل ةيناÈŸلا ةعومÛا ةلاقتصسا سسرام62 ءاثÓثلا

 يصسايصسلا بتكŸا
.9102 سسرام72 ‘ رئاز÷ا

ناــــيــــب
بتكملل ةمئادلا ةنامألا نإاف ,سسمألا ءاصسم هنع نÓعإلا ” يذلا يئز÷ا يرازولا ليدعتلل اعبت

 :نلعت يصسايصسلا
هنع نÓعإلا ” موعزم يموكح Òيغت ‘ ةدصسÛاو ماظنلا ذاقنإل ةديد÷ا ةلواÙا نإا

يحرصسŸا فيقوتلا اهنم ادمع اهرصشنو اهل Òصضحتلا ” ةنون‹ تاعاصشإا اهتقبصس دق سسمألاب
اوقحت˘لا ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشألا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘بو.ي˘ب˘ت˘ع ت– ىع˘صسم لÓ˘خ ن˘م لا˘م˘عأا لا˘˘جر˘˘ل
هذه نإاف ,مهنم سضعبلل ةكحصضم ىرخأاو ةصضماغ Òياعم قفو مهرايتخا ” نيذلاو ةموك◊اب
ةيبلغأا ةدارإا ىلع فافتلا لإا يه ام ةيروهم÷ا سسيئر ¤إا ةبوصسنŸا عيقÎلل ةلصشافلا ةيلمعلا
‘ بعصشلا ةيبلغأا تاعلطتل حصضاو ناركن هنإا.حلاصص Òغو لاب ماظن درط ‘ ةلثمتŸا بعصشلا

,‘اصضإا ليلد اذهو ,هئاكذل ةناهاو2691 ذنم اهترداصصم ت“ يتلا ةلماكلا هتدايصس ةصسرا‡
.هنم اقÓطناو مئاقلا ماظنلا لخاد نم ل◊ا ردصصي نأا نكÁ ل هنأا ¤إا Òصشي ,رمألا ىصضتقا نإا

‘ مهنأا نودكؤوي ماظنلا ىلع ءاقبإلا يرصصانم نأا ةديد÷ا ةروانŸا هذه لÓخ نم ّنيبتيو
نيدنÛا Úيرئاز÷او تايرئاز÷ا نم ÚيŸÓا تارصشع نإا.ةلصصوب يأا نودبو سسئاي عصضو
لخاد ىوقلا اهب موقت يتلا تاروانŸا لك نولصشفي فيك نوكرديصس يرفيف22 ذنم ايملصس
ةلواÙا هذه نوكلو.بعصشلا ةيبلغأا تاعلطت دصض بلاكتت يتلا ةئÎهŸا تاصسصسؤوŸا جراخو
نم8 وÚ 7تداŸاب اهفيلغت ”و201 ةداŸا ¤إا ءوجللا ناكرألا دئاق حÎقا نأا دعب يتأات
نارود كلذ ‘ ىرت يتلا بعصشلا ةيبلغأا سضفر نم مغرلاب Òطخ لكصشب سشي÷ا امحقم روتصسدلا

جاتن لإا يه ام ةموعزŸا ةديد÷ا ةموك◊ا نأا احصضاو ودبي هنإاف ,يروثلا راصسŸا فادهأا ىلع
دهطصضŸا يوصسائرلا مك◊ا ةموظنمو ماظنلا ةيرارمتصسا اهفده ةمواصسم هبصشت ةيصسايصس ةقفصص

تازايتماو حلاصصم ةيامح راطإا نمصض نذإا  جردنت ةيلمعلا هذه.بعصشلا ةيبلغأا فرط نم ذوبنŸا
تاعلطت نع ةبيرغ نذإا اهنإا .ةنيهر دÓبلا ذخأات يتلاو ةلودلا ةمق ‘ ةعزانتŸا فارطألا
ةقحاصسلا ةيبلغألا هذه تلاقو .ناÈŸلا لحو ةموك◊ا ةلاقتصساب تبلاط يتلا ةقحاصسلا ةيبلغألا

ءاقدصصألا ةيرو˘ه˘م˘ج ل˘حÎل ه˘ي˘ل˘عو.تاروا˘ن˘م˘ل˘ل لو ل˘ّي˘ح˘ل˘ل ل ! نآلا ا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج او˘˘ل˘˘حرا كلذ˘˘ك
لامعلا بزح نإا.ةيقيقح ةيروهمج ميقيصس يذلا يرئاز÷ا بعصشلا ةدايصس تقو ناح ,ÚلاتÙاو
بعصشلا ةيبلغأا ةصسرا‡ سسيركت ىلع رداقلا ديحولا ىقبي دّيصس ينطو يصسيصسأات سسل‹ نأا ىري
ديحولا ليبصسلا وه اذه.ةينطولا ةيروتصسدلاو ةيصسايصسلا تاصسصسؤوŸا ءانب ةداعإا لجأا نم هتدايصسل
ماظنلا ىلع ءاقبإلا يرصصانم تاروانم اهيلإا عفدت يتلا ىصضوفلا نم دلبلا نوصصب حمصسي يذلا
لاح يأا ‘ هنكÁ ل هنأل ةيناÈŸلا هتعوم‹ ةلاقتصسا لامعلا بزح ررق ,ببصسلا اذهل.نفعتŸا

ةدايصس راكنإا ىلع مئاق ماظنل ةيعرصشلا Òغ تاصسصسؤوŸا ذاقنإا ةلواحـم ‘ كراصشي نأا لاوحألا نم
.بعصشلا

يصسايصسلا بتكملل ةمئادلا ةنامألا
9102 ليرفأا1 ‘ رئاز÷ا

ناــــيــــب
سسلÛا سسيئرل هتلاق˘ت˘صسا ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا ل˘ير˘بأا2 ءاثÓ˘ث˘لا سسمألا˘ب مّد˘ق
قيبطتلا طÎصشي يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا ةدايقل نايب اهقبصس ةلاقتصسا . يروتصسدلا
.روتصسدلا نم201 ةداملل يروفلا
ةدهعلا دصض يرفيف22 ذنم ÚيŸÓا تارصشعب ةدنÛا ,يرئاز÷ا بعصشلا ةيبلغأا تعصضو دقل
نم ةيلقأا ةمدخ ‘ نفعتŸا دحاولا بز◊ا ماظن ليحر ,ةعبارلا ةدهعلا ديد“ دصض مث ةصسماÿا
ماظنلا زومر عيمج ليحر اهبلاطم رهوج ‘ تعصضو .ةيروثلا اهتبثو بلق ‘ دد÷ا ءايرثألا

نع ةيلوؤوصسŸا ‘ ءاكرصش مه نيذلاو ةلودلا تاصسصسؤوم سسأار ىلع نيدوجوŸا ءانثتصسا نود نم
ةمزألا ما˘مأا ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف ‘ تب˘ب˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘صصت˘قلاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘مزألا
.““ءانثتصسا نود اعيمج اولحرا““ ةيبلغألا تلاق دقل .ةيروثلا

ل اهنإاف ,ةيبلغألا تاعلطت نم ايئزج يبلت ةيروهم÷ا سسيئر ةلاقتصسا تناك نإاو ,هيلعو
ةصسرا‡ ديرت يتلا ةيبلغألا ةدارإل بيجتصست يذلا يباجيإلا جرıا نوكتل  اهدحول يفكت
ز˘كار˘م وأا م˘ه˘تا˘ف˘صص تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ع˘قاو˘لا ر˘مألا Úل˘ث‡ لو ة˘يا˘صصو نود ة˘ل˘ما˘كلا ا˘ه˘تدا˘˘ي˘˘صس
طرصش اذه .لحري نأا ةيطارقÁدلا تاير◊ا عمق ‘ كراصش لوؤوصسم لك ىلعو .مهتايلوؤوصسم
 .بعصشلا ةدايصسل سسركŸا يقيق◊ا ينطولا يتاصسصسؤوŸاو يصسايصسلا ءانبلا ةداعإا
سشي÷ا ناكرأا ةدايقل فينعلا لخدتلا ¤إا سسيئرلا ةلاقتصسا عاجرإا نأا لامعلا بزح Èتعي
ةيصسايصسلا بازحألاو مÓعإلا لئاصسو سضعب يعدت املثم يصسايصسلا رارقلا ‘ يبعصشلا ينطولا

تاونق Èع ةروصشنŸا روصصلا هصسكعت يذلاو ةقاطم Òغ ةيمÓعإا ةلمح ‘ ,نورخآا ءاطصشنو
تا˘ير˘ئاز÷ا ن˘م ÚيŸÓا تار˘صشع ة˘ئ˘ب˘ع˘ت هاŒ ف˘ي˘ن˘ع را˘ق˘ت˘حا ة˘با˘ثÃ كلذ نإا ,نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا

 .مهÒصصم ريرقت  ‘ مهقح راكنإاب اوحمصسي نأا مهنكÁ ل نيذلا ,Úيرئاز÷او
ينعي نمزلا هزواŒ روتصسد ةصضبق ‘ ةمئاقلا ةروثلا رصصح ةبغر نإاف ,قايصسلا سسفن ‘و
يديأا Úب تاطلصسلا عيمج زكري يذلا يواصسائرلا مك◊ابو مئاقلا ماظنلاب ظافتحلا سضرف
اهصضفري يتلا ةموك◊او ناÈŸلا يتفرغب اءدب ايلاح ةمئاقلا تاصسصسؤوŸابو دحاو لجر
.ةقحاصسلا هتيبلغأاب بعصشلا

ةمانزر سضرفب ةيعرصشلل ديحولا ردصصŸا يهو ةيبلغألا ةدايصسو ةدارإا ةرداصصم ,اذه ينعي امك
.طقف سسيئرلا Òيغتب ماظنلا ةعيبط ةموÁد نمصضت ةيصسائر تاباختنا ¤إا ارصصح يدؤوت

راصسŸا فاقيإا وأا ةلقرع ¤إا يمرت اهردصصم ناك امهم ةلواحـم لك سضفري لامعلا بزح ,اذهل
نأاو ةيرئاز÷ا ةمألاو يرئاز÷ا بعصشلا ىلع رطÿا وه مئاقلا ماظنلا نأا ركذُيو ,يروثلا

ةيلخاد اراطخأا لم– يبعصشلا ينطولا سشي÷ا اهردصصم ناك نإاو ىتح بعصشلا ةدارإا ةرداصصم
.يبنجألا لخدتلل ةجح نوكت دقو ةيطارقÁدلل ةفلاخـم اهنأل دÓبلا ىلع ةيجراخو
بزح اهبراح يتلا ةيوايفاŸا تاكبصشلاو ةصسÎفŸا ايصشراغيلوألا دصض حافكلا سصخي اميف امأا
.اهممعو اهب‚أا يذلا ماظنلا كيكفتل ةيوي◊ا ةرورصضلا نع هلصصف نكÁ ل ,دوقع ذنم لامعلا
سسفن باطقأا فلتخـم Úب تاباصسح ةيفصصتل ةليصسوك هلÓغتصسا نكÁ ل حافكلا اذه لثم نإا
.ماظنلا

وه امك ايلعف ةلقتصسم ةلادع اهدوقت نأا ةيدايح نوكت يك يغبني داصسفلا ةبراحـم نأا كلذ
.يركصسع وأا Êدم طغصض يأل عصضخت لو ةاصضقلا فرط نم ىتح اهب بلاطم
وه ايصشراغيلوأل يوقلا زوÈلاو ,ينطولا داصصتقÓل يوايفاŸا عباطلاو داصسفلا ميمعت نإا
.ةلودلا تاصسصسؤوÃ لامعألا طÓتخاو ماظنلل لماكلا نفعتلا ةجيتن
Úماصسلا ÚلوؤوصسŸا ىوتصسم ىلع رصصحنتو لوأا ةيصسايصس يه تايلوؤوصسŸا نإاف ,›اتلابو
حمصست Úناوق تكز وأا تصضرف يتلا ناÈŸلا يتفرغ ‘و ةبقاعتŸا تاموك◊ا ‘ ايزكرم
ةمخصضلا سضورقلاو ةيمومعلا تاقفصصلا لÓخ نم ةينوناق ةفصصبو ماعلا لاŸا فصسن ةنعرصش
(...) .ÚصسÎفŸا فرط نم راقعلاو يبيرصضلا برهتلاو Òتاوفلا ميخصضتو
بعصشلا ةصسرا‡ جاتن ةيفافصشلاو ةيقادصصŸا تاذ تاصسصسؤوŸا اهدحو نأا ,ىري لامعلا بزح نإا
ينطو سشاقن ‘ مك◊ا ماظن ةعيبط ددحي ديصسو يصسيصسأات ينطو سسل‹ Èع ةلماكلا هتدايصسل
Úلوؤو˘صسŸا ع˘ي˘م˘ج ة˘م˘كا˘حـمو ف˘لŸا اذ˘ه ل˘ث˘م ة÷ا˘عÃ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا ي˘˘ه ءا˘˘صصقإا نود ل˘˘ما˘˘صش
امهم يعرصش Òغ لكصشب ةبصستكŸا تاوÌلا ةرداصصÃ رمألاو ماعلا لاŸا بهن ‘ ÚطروتŸا

دعاوق ءاصسرإاو ةيعامتجلاو ةيداصصتقلا ةمزألا ةهجاوÃ اندÓبل حامصسلاو اهباحصصأا ناك
.بعصشلا ةيبلغأا تايجاح ةيبلت لفكي اÃ يعامتجلاو يداصصتقلا ينطولا دييصشتلا ةداعإا
ماظنلا ليحر سضرفتصس يتلا اهدحو يه ةيروثلا ةئبعتلا ةلصصاوم نأا ىري لامعلا بزح نإا

.ةيقيقح ةيطارقÁد سسيركتل طرصشك Úمئاقلا مك◊ا ةموظنمو
يصسايصسلا بتكملل ةمئادلا ةنامألا

9102 ليرفأا30 ‘ رئاز÷ا

.راصسŸا اذه اهدهصشي يذلا تاروطتلا لك ‘ هيأار يطعي ناك ،9102 يرفيف22 موي هتيادب ذنم يروثلا راصسملل لماكلا همعد مدق يذلا لامعلا بزح
.راصسŸا اذه سضاهجإاب تاديدهتلاو تاروانŸا لكب هديدنتو هفقاوم نع ةلحرم لك ‘ بز◊ا Èع ,ÚنطاوŸا ÚيÓم ةروث ىلع ادنتصسم

ةلواحـم نم هفقوم نع ةحارصص لكب لامعلا بزح Èع ,201 ةداŸا قيبطت لÓخ نم اهتيبلت ت“ دق مهبلاطم لك نأاب ÚنطاوŸا عانقإا نولواحي Úلعافلا نم ديدعلا ناك يذلا تقولا ‘
.ÚيصضاŸا Úعوبصسألا لÓخ يصسايصسلا عصضولا تعبط يتلا تاروطتلا فلتخـم لوح بز◊ا تانايب نم عطاقم ةحفصصلا هذه ‘ رصشنن.ماظنلا ذاقنإا
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ةداصضŸا ةروثلاو ةروثلا

ماظنلا لماك ليحر ديري ،ةئبعتلا لسصاوي يرئاز÷ا بعسشلا
هيلإا مصضنا يذلا يروثلا راصسŸا فقوتي ⁄

ع˘ي˘م˘ج بل˘ج˘ب رو˘ط˘ت˘لا ن˘م Úن˘طاوŸا ÚيÓ˘م
ميظنتلا نم ديزŸا عم  ةمزاعلا عمتÛا تائف
.كانهو انه

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا كار◊ا ‘ كرا˘˘˘˘˘صش Ó˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف
لامعل˘ل ما˘ع˘لا دا–لا)ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةينهŸاو (خلإا ةلقتصسŸا تاباقنلا ,Úيرئاز÷ا
Úصسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ,ÚحÓ˘˘˘˘ف ,Úما˘˘˘˘حـم ,ةا˘˘˘˘صضق)

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس بلا˘˘طÚ...) Ãنا˘˘ن˘˘ف ,Úيرا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م
ليحر اهصسأار ىلعو ةقيقد ةينهمو ةيعامتجاو
يذ˘لا نا˘مر◊ا ل˘ك رد˘˘صصم و˘˘ه يذ˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

Áةقحاصسلا بعصشلا ةيبلغأا سس.
بعصشلا ةيبلغأا هيف بلاطت يذلا تقولا ‘و

هتاصسصسؤومو هباز˘حأاو ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘حر ة˘ق˘حا˘صسلا
كان˘ه ...هزو˘مر ع˘ي˘م˘جو ه˘لا˘جرو ه˘تا˘صسرا‡و
لوا– Úلعافلا نم ماه ددع اهددري ةينغأا

انايحأاو ةروثلا ىلع فافتللا مايأا ةدع ذنم
.ةروثلا هذه مصساب

يتلا ةصصاÿا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق تف˘عا˘صض
ةيرارمتصسلاب يدانت يتلا بازحألا ىوصس وعدت
Òصسف˘ت˘˘ل سصصص◊ا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘خآا ط˘˘صشنو ءاÈخو

““ةيلاقتنا““ ةلحرم وحن ةعرصسب هجوتلا ةرورصض
وأا سصخصش ةعرصسبو قفاوتلاب Úيعت بجي هنأاو
سسي˘˘ئر بصصن˘˘م ل˘˘حـم ل˘˘˘ح˘˘˘ي سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا ةد˘˘˘ع
ليرفأا2 مو˘˘ي لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسا يذ˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا

نور˘خآا نو˘ل˘عا˘فو ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس باز˘˘حأا .9102
تا˘با˘خ˘ت˘نا و˘ح˘ن ة˘عر˘صسب ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا نو˘˘حÎق˘˘ي
““.ةيروتصسدلا ةيعرصشلا ¤إا عوجرلل““ ةيصسائر

ةدايصسلا ‘ رظنلا ةداعإا ت“ ,Úتلا◊ا ‘
فرط نم ةروثلا بلق ‘ يه يتلا ةيبعصشلا

را˘صسŸا ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘عد˘˘ت تا˘˘ه˘˘ج
كÎي ل ةيروثلا ةئبعتلا راصصتنا نإا.يروثلا

ءاغلإاو ىيحيوأا ةموكح ليحر نأاو كصشلل لا‹
سصي˘ل˘ق˘تو ة˘صسما˘خ ةد˘ه˘ع˘ل ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب ح˘˘صشر˘˘ت
يه ليرفأا2 موي ‘ هتلاقتصساو ةعبارلا هتدهع
اود˘نŒ ن˘يذ˘˘لا Úن˘˘طاوŸا ÚيÓ˘˘م ع˘˘ن˘˘صص ن˘˘م
نا˘ي˘ب نإا .عا˘ط˘ق˘نا نود ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ع˘ب˘صس ة˘ل˘ي˘˘ط
رداصصلا  يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا ةدايق
سسي˘ئر˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘صسا ن˘ع نÓ˘عإلا ل˘ب˘˘ق تا˘˘عا˘˘صس
تانهكتل لاÛا حتف ةلاقتصسلاب هرمأاي يذلاو
ةلاقتصسلا هذه دانصسإا ةجرد ¤إا تلصصو ةفلت�
.يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا دئاق ¤إا

لصصاو نيرهاظتمل˘ل ا˘ه˘ئا˘صضرا ن˘ع اد˘ي˘ع˘بو
نكÁ ل يذلا ماظنلا ليحرب ةبلاطŸا ءلؤوه
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع باهذ ‘ رصصحني نأا

فيفختلا Úلعافلا نم ديدعلا اهدعب لواح

سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا سضع˘˘˘ب ة˘˘˘يو˘˘˘ه ‘ ل˘˘˘كصشŸا ن˘˘˘˘م
وأا ةثÓثلا تاءابلا ليحر ةرورصض ‘ رصصحنŸا
سسل‹ سسيئر ,حلاصص نب رداقلا دبع) ةعبرألا
سسلÛا سسي˘˘˘˘ئر ,ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب بي˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ,ة˘˘˘˘˘مألا
لوألا ر˘يزو˘˘لا يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ,يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘صشلا سسلÛا سسي˘˘˘ئر برا˘˘˘صشو˘˘˘ب ذا˘˘˘ع˘˘˘مو
.(ينطولا

‘ ل˘˘˘كصشŸا زار˘˘˘بإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ” ءي˘˘˘صش ل˘˘˘ك
تا˘˘صسصسؤو˘˘م ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا فر˘˘˘صصو سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا
.ماظنلا

⁄ تايرئاز÷او Úيرئاز÷ا ÚيÓم نأا لإا
ل˘حو ة˘مو˘ك◊ا ل˘ي˘حر˘ب ة˘ب˘لا˘˘طŸا ن˘˘ع او˘˘ف˘˘كي
اذكو رذقلا لاŸاب دصسافلاو نفعتŸا ناÈŸلا

عمجتلاو ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ح ي˘بز˘ح ل˘ح
ما˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل Úتز˘˘ي˘˘كر˘˘لا ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.ةمئاقلا ةطلصسلاو
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا باز˘˘حألا سضع˘˘ب نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو

سساصسŸا نوديري ل ““ةكرحلل ىرخأا هوجوو““
ةيو˘ه Òي˘غ˘ت ي˘ف˘كي ه˘نأا نور˘ي ثي˘ح ما˘ظ˘ن˘لا˘ب
د˘ن˘ع نو˘ع˘فاد˘ت˘يو ما˘ظ˘ن˘لا بصصا˘نÚ Ÿل˘غا˘صشلا
هذ˘ب˘ن˘ي يذ˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تا˘˘صسصسؤوŸا باو˘˘بأا
.ÚيŸÓا

لاخدإا عم تاصسصسؤوŸا سسفن ذخأان  ,زاجيغب
.فنأاتصسنو تاحÓصصإلا سضعب

لك نع انه ثيد◊ا ليحتصسŸا نم ناك اذإا
يرئاز÷ا بعصشلا قحب مدطصصت يتلا فقاوŸا

ثيد◊ا يرورصضلا نم هنإاف هÒصصم ريرقت ‘
باز˘˘حألا ة˘˘˘عو˘˘˘م‹ ‘.ا˘ه˘ن˘م ة˘ما˘ه˘لا ن˘˘ع
نم ديدعلا تعمتجا يتلا ةصضراعŸاب ةامصسŸا
(دحاو عامتجا ‘ كراصش لامعلا برح) تارŸا

‘ عرصستŸا ودبي يذلا وه سسيلف نب يلع نإاف
.ةقيلفتوب ناكم ذخأا

لثم ةيلاقتنا ةÎف ىلع قفاوي ل ناك اذإاو
اهدوقي روتصسدلا ‘ هيلع سصوصصنم وه ام
‘ ا˘˘م ل˘˘ك لذ˘˘ب˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘مألا سسل‹ سسي˘˘˘ئر
لجأا ‘ ةيصسائر تاباختنا ميظنت متيل هعصسو
.ايروتصسد دراولا رهصشأا ةثÓث زواجتي ل

زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع˘ل ق˘با˘صسلا لوألا ر˘يزو˘لا ر˘طا˘صشي
ىر˘˘خألا باز˘˘حألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘تو˘˘˘ب
نا˘˘كم را˘˘ت˘˘خ˘˘ت نأا ترر˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م÷او
تا˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘تŸا ÚيÓ˘˘م
ةعيبط امو اهرصضحي نمو اهÒصض– بجاولا
نم ةعومÛا هذه.هصسيصسأات متي يذلا ماظنلا
م˘صضت ي˘ت˘لاو ة˘صضرا˘˘عŸا˘˘ب ةا˘˘م˘˘صسŸا باز˘˘حألا

ة˘ه˘ب˘جو  سسي˘ل˘˘ف ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع˘˘ل تا˘˘ير◊ا ع˘˘ئÓ˘˘ط
ةكرحو هللا باج هللا دبعل ةيمنتلاو ةلادعلا

ىوقلا دا–او يرقم قازرلا دبعل ملصسلا عمت‹
حوبحب نيدلا رونل ةيعامتجلاو ةيطارقÁدلا

طصشن اذكو ...خلإا سشبيعب Íل ديد÷ا رجفلاو
ذا˘ق˘نإلا ة˘ه˘ب˘ج) لÙا بز˘ح˘ل˘ل ءا˘مد˘˘ق ةدا˘˘قو
نيرخآا سصاخصشأاو يصشاصشوب ديصسلا (ةيمÓصسإلا

نوموقي ةيروثلا ةكرحلل ““ةداقك““ مهنييعت ”
ةيصساصسألا ةلأاصسŸا ىلع فافتلÓل ءيصش لكب
قح يأا ةروثلا حوصضوبو ةوقب اهتحرط يتلا
,ةلماكلا هتدايصس ةصسرا‡ ‘ يرئاز÷ا بعصشلا

نومصضمو لكصش ةيرح لكب رايتخلا ‘ هقح
سصلختي امنيح اهصسيصسأات بجاولا تاصسصسؤوŸا

ةيبلغأا عمق تاودأاو هتاصسصسؤومو ماظنلا اذه نم
ÚلوؤوصسŸاو بازحألا هذه نإا.ةقحاصسلا بعصشلا
ذإاو ةيطارقÁد ئدابمو ميهافŸ مهلامعتصساب
نولواحي بعصشلا بلاطŸ مهمعدب نوحرصصي
لÓخ نم مهب ةصصاÿا قيرطلا ةطراخ سضرف
يلع لثم ةيطارقÁدلاب اهل ةقÓع ل بيلاصسأا
اد˘ن˘صسأا ناذ˘ل˘لا ي˘صشا˘صشو˘ب ىف˘ط˘صصمو سسي˘ل˘ف ن˘ب
ي˘ن˘طو˘لا سشي÷ا نا˘كرأا ةدا˘ي˘ق˘ل ا˘م˘˘صسا˘˘ح ارود
.عافدلا ريزو بئانل حدŸا نم اوÌكأاو يبعصشلا

أاطخ لو ظحلأا ⁄ ,ةروثلا هذه ةيادب ذنم ““
سسكع˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘كصسع˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤوŸا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
““ةيملصسلا ةروثلل اهتقفارمو اهباعيتصسا تظحل
تاحلطصصŸا دجي ل يذلا سسيلف نب يلع لاق

Ÿةياعر يوني يذلا سشي÷ا ناكرأا دئاق حد
قباصس وصضع لوصسع ةديبز.ةيلاقتنلا ةÎفلا

تكز ي˘ت˘˘لاو ›ا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسلÛا ‘
‘ نآلا ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘صشحو ة˘˘صصصصو˘˘خ ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس
‘ Òخألا ليرفأا2 موي تراثأا  ةصضراعŸا

Èع رÁ دق ايصسايصس Óح ““ وزو يزيت ةعماج

ةموكح Úيعتب موقتصس ةيعامج ةدايق عصضو
ة˘ي˘ن˘طو تاءا˘˘ف˘˘ك ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ةد˘˘حو
ةطراخو ةيلاقتنلا ةلحرŸا تايلآا نوصشقاني
.““رطخ ‘ داصصتقلا نأا ىصسنن لو قيرطلا

دقتنيل ةصصرفلا توفي ل يذلا وبات Ëرك
اهمهت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘لا ه˘ت˘ن˘ي˘مأاو لا˘م˘ع˘لا بز˘ح
لÓخ ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ة˘صسا˘ي˘صسل ا˘ه˘ت˘صضرا˘ع˘م مد˘ع˘ب
ل◊ا سسف˘ن حÎق˘˘ي ه˘˘م˘˘كح ن˘˘م ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘ير˘˘صشع
ةدع وأا ةيصصخصش.ةروثلا ىلع فافتلÓل يلمعلا
““ةكر◊ا““ فرط نم ايفصسعت Úنيعم تايصصخصش
Òصض–و ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع نا˘كم ذ˘˘خأل
ة˘ي˘ن˘طو ةد˘˘حو ة˘˘مو˘˘كح)ةيلا˘ق˘ت˘نلا ةÎف˘لا

.(ةيصسائر تاباختناو
ةدد˘حـم ““ة˘صضرا˘ع˘م““و ع˘قاو˘لا ر˘مألا ة˘ط˘˘ل˘˘صس

قح ¤إا ÚيŸÓا كارح لوؤوي لأا ىلع ناتقفتم
.هصسفنب هÒصصم ريرقت ‘ يرئاز÷ا بعصشلا

لامعلا بزح ىري ,يطارقÁدلا روظنŸا نم
د˘يزŸاو تا˘ي˘ع˘م˘جو تا˘با˘ق˘نو ىر˘خأا باز˘حأاو
يصسيصسأاتلا ينطولا سسلÛا نأا ÚنطاوŸا نم
ةيبلغأل حامصسلا ىلع رداقلا ديحولا وه ديصسلاو
‘ مظنم لكصشب ةكراصشŸا نم ةÒبكلا بعصشلا

ماظ˘ن˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط د˘يد– ¤و˘ت˘ي ي˘صسصسؤو˘م را˘صسم
ةيصسائر تاباختناب ءدبلا نأل هدامتعا بجاولا
.عقاولا رمألا مامأا اهتمرب دÓبلا عصضو ينعي

ن˘يذ˘لا Úن˘طاوŸاو تا˘˘ن˘˘طاوŸا ÚيÓ˘˘م نإا
اوصسيل9102 يرف˘ي˘ف22 ذنم نور˘ها˘ظ˘ت˘ي
.مهناكم فرصصتي دحأا لو ءايبغأا

تبيزعت.ي.ر

بلاطي ثيح يخيرات يروث راصسم قلطنا يرفيف22 ذنم
ةدا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘صسرا‡و ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا طا˘˘ق˘˘صسإا˘˘ب Úير˘˘ئاز÷ا ÚيÓ˘˘م
.تاعاطقلا و نطولا عوبر ‘ ةئبعتلا ترصشتناو .ةيبعصشلا

عراو˘صشلاو تا˘ع˘ما÷ا ‘ يو˘ف˘ع سشا˘ق˘˘ن ح˘˘ت˘˘ف ,كلذ˘˘ل ةازاو˘˘م
يتاذلا ميظن˘ت˘ل˘ل ةÒب˘ك ةرد˘ق تزر˘بو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘صسلاو
‘ ةمدقŸا ةبلطلاو بابصشلا ردصصت ثيح ةعصساولا حئارصشلل
 .ةردابŸا

مظنن فيك : ةدصشب حرط لاؤوصس ةماعلا تاصشاقنلا لك ‘
كارصشإا نود لولح حÎقت ةيصسايصسلا بازحألا بلغا ؟انصسفنا
تقو عرصسا ‘ باهذلاو ةيصسائر ةئيه Úيعت لثم بعصشلا
زيزعتل ناديŸا ‘ ىعصسيو لصضاني لامعلا بزح .تايصسائرلل
ة˘ما˘ع تا˘ي˘ع˘م˘ج وأا ة˘ي˘ب˘ع˘صش نا÷ ل˘ي˘كصشتو ي˘تاذ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
نيود˘تو Úبود˘نŸا با˘خ˘ت˘نا د˘ع˘ب ي˘صسي˘صسأا˘ت سسلÛ با˘هذ˘ل˘ل

ة˘ل˘ي˘صسو ن˘صسحلا ي˘صسي˘صسأا˘˘ت˘˘لا سسلÛا Èت˘˘ع˘˘ي اذاŸ .بلا˘˘طŸا
ينبم راطإا يه ةيصسيصسأاتلا ةيعم÷ا وأا سسلÛا ؟ هنيعن فيكو
ىلع ةدعاقلا نم لكصشتي ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا أاد˘ب˘م ىل˘ع
ة˘ي˘صسا˘ي˘˘صس بلا˘˘ط˘˘م سسار˘˘ك ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ةر˘˘مآا ةد˘˘ه˘˘ع سسا˘˘صسأا

ةفصصو دجوت ل .ةينابصشو ةيفاقثو ةيداصصتقاو ةيعامتجاو
دا˘ن˘ت˘صسلا ن˘كÁ ن˘كل ة˘ي˘صسي˘صسأا˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م÷ا ل˘ي˘كصشت˘ل ة˘ق˘ي˘˘قد
Óثم .انلبق نم بوعصشلا اهب تماق يتلا ةيروثلا براجتلل
.. .خلإا ايصسور ,اصسنرف ,ىرخا وأا4791 ةيلاغتÈلا ةروثلا

را˘طإلا و˘ه د˘ّي˘صسلا ي˘صسي˘˘صسأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسلÛا Èت˘˘ع˘˘يو
ل˘ك ن˘ع Òب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘صساو˘لا ح˘ئار˘صشل˘ل ح˘م˘صسي˘صس يذ˘˘لا جرıاو
ةعيطقلا سسركي ديدج روتصسد ةغايصصب اهديصسŒو تاعلطتلا
د˘يد˘ج ما˘ظ˘ن˘ل سسصسؤو˘يو ›ا˘ب˘لاو Ëد˘ق˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلا

هجوتلل لامعلا بزح لصضاني ثيحبو ةديدج مكح ةموظنمو
.ÊاÈŸلا ماظنلا وحن

ةيبلغألا بلاطم جردي ةديد÷ا ةيروهم÷ا روتصسد ةغايصص
تاوÌل˘ل ة˘ي˘عا˘م÷ا ة˘ي˘كلŸا ,ءا˘صضق˘لا لÓ˘ق˘ت˘صسا˘ك ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
قو˘˘ق◊ا ,قو˘˘ق◊ا ‘ ةاوا˘˘˘صسŸاو ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيفاقثلا ةيداصصتقلا تاعلطتلا لكو ,ةيلامعلاو ةيعامتجإلا

.ةينابصشلاو
ةدا˘˘صضم ةرو˘˘ث Èع ةرو˘˘ث˘˘لا سضا˘˘˘ه˘˘˘جإل ي˘˘˘عا˘˘˘صسم كا˘˘˘ن˘˘˘ه

‘و ماظنلا ءاقب سضرفو ةصصاخ لامعلا بزح ىلع مجهتلاب
ل˘˘با˘˘ق Òغ ما˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ب˘˘ب حÓ˘˘˘صصإا يأا ه˘˘˘حÓ˘˘˘صصإا ّد˘˘˘ح ىصصقأا

.هصسفن حÓصصإل
د˘ي˘صسŒ ىق˘ب˘˘ي ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا غو˘˘ل˘˘بو ةرو˘˘ث˘˘لا حا‚إا ل˘˘جأا ن˘˘م

ىلثŸا ةليصسولاو جرıا وه دّيصسلا يصسيصسأاتلا ينطولا سسلÛا
 .اهتاعلطت لك ديصسجتب ةيبلغأÓل حامصسلل

متيوصش ةيدان

ديسس يسسيسسأات ينطو سسل‹ لجأا نم
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ايكرت

 لجأا نم مهحافك ناغودرأا ماظن مامأا Úيباقن Úلوؤوسسم عم ءاقل
ملسسلاو ةيطارقÁدلاو  لامعلا قوقح

.دا–لا سسفنب ةيلودلا نوؤوصشلا لوؤوصسم لونيصس فصسوي و ةيمومعلا ةمدÿا لامع دا–ل ةيناث ةصسيئر نازيغ نوصسيأا ل ةملكلا

gπ ÁµæµªÉ GC¿ J≤óeÉ G–ÉO YªÉ∫ Gÿóeá
Gd©ªƒe«á?

GBjù°ƒ¿ Z«õG¿: ⁄ يذلا نوناقلا ءاغلإا متي
ماعلا عاطقلا ‘ يباقنلا طاصشنلا عنÁ ناك
كانه نكي ⁄1002 لبقو .1002 ‘ ىوصس
دقو ةموك◊او نوناقلاب اهب فÎعم ةباقن

ناوج ‘ تاباقنلا ءاصسؤور ةفاك لاقتعا ”
طاÎصشل ارقنأا ‘ تارهاظملل اعبتو .5991
Èمصسيد8 موي  تاباقنلا تدحوت ,مهحارصس
ة˘˘مدÿا لا˘˘م˘˘ع دا–ا ة˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘م ت–5991
لامع دا–ا لمعي ,ةيادبلا ذنمو .ةيمومعلا
لمعلا ةمظنم ئدابم قفو ةيمومعلا ةمدÿا
لامع دا–ا ةرهصشو ةيقادصصم موقت.ةيلودلا
ماÎحاو ه˘˘حا˘˘ف˘˘ك ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مدÿا
دا–ا ءاصضعأا تافصصاوم .ةيŸاعلا ئدابŸا

ل˘ث“و ة˘ف˘ل˘ت˘خـم ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مدÿا لا˘˘م˘˘ع
كا˘ن˘ه .Úف˘ظوŸا ىد˘ل ةدو˘˘جوŸا تارا˘˘ي˘˘ت˘˘لا
تارايتلاو داركألاو راصسيلا تارايتل ةرطيصس
ا˘ن˘يد˘ل .دا–لا ‘ ة˘ي˘˘كÎلا ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يإلا

Úصس– لجأا نم حافكلا يه ةكÎصشم مصساوق
ة˘˘˘˘˘ير◊او ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كئÓ˘˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ
.ملصسلاو ةيطارقÁدلاو

eÉ g» G’f©µÉS°Éä GŸæÑã≤á Yø e`ëÉhdá
G’f˘≤˘ÓÜ dû°˘¡˘ô L˘ƒj˘∏˘«˘á 6102HÉdæù°Ñá
d∏©ªÉ∫ hHîÉU°á ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ?

GBjù°˘˘˘ƒ¿ Z˘˘«˘˘õG¿: ” عإلا˘˘˘Óة˘˘لا˘˘ح ن˘˘˘ع ن
بÓقنلا ةلواحـم دعب مايأا ةصسمخ ئراوطلا

حرصص .امظتنم ناك ءيصش لكو ةرورصض نود
هللا نم ةبه هÈتعي هنأا ناغودرأا سسيئرلا

(1)يز˘˘غ ثاد˘˘حأا د˘˘ع˘˘˘ب .اذاŸ ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف د˘˘˘قو
سضف تلواح يتلا ةموكحلل معدلا سضفخنا

دلارفألا لكل مئاوق تدعأا ثيح فنعلاب كلذ
ة˘عو˘م‹ ‘ Úطر˘خ˘ن˘م نو˘نو˘كي د˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا

كا˘˘ن˘˘ه .ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ‘ (2)نلوغ
تبر˘˘˘صضو اذ˘˘˘ه˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ل سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا
تل˘صصفو د˘حاو ر˘ج˘ح˘ب ن˘يرو˘ف˘صصع ة˘˘مو˘˘ك◊ا
تقو˘˘لا سسف˘˘ن ‘و Úي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا Úصضرا˘˘˘عŸا
ددع سصيلقتو ةصصصصوÿا فلم ‘ تمدقت
ةيمصسرلا ماقرألا .ماعلا عاطقلا ‘ لامعلا
نكلو مهلصصف ” فظوم000.051 لوقت

⁄ نيذلا كئلوأا .كلذ نم Ìكأا وه ةقيق◊ا ‘
متي ⁄ ةددحـم Òغ ةدŸ لمع دقع مهل نكي

مد˘˘ع م˘˘كاÙا تن˘˘ل˘˘عأا نأا د˘˘ع˘˘بو .م˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘صسح
نولوصصفŸا سصاخ˘صشألا ه˘جو˘ت ا˘ه˘صصا˘صصت˘خا
يتلاو ناصسنإلا قوق◊ ةيبوروألا ةمكÙا ¤إا

.تافلŸا نم لئاهلا ددعلا اذه ة÷اعم دوت ⁄
مهتنيع سصاخصشأا ةعبصس نم ةن÷ سسيصسأات ”

دد˘ع ع˘ل˘ب .نو˘ع˘ط˘لا ثح˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
9464 ا˘˘ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م Úب ن˘˘˘م Úلو˘˘˘صصفŸا

ن˘م م˘ه˘˘جا˘˘مدإا ”931و لو˘˘صصف˘˘م سصخ˘˘صش
وه يقابلاو مهبلط سضفر ”863و ديدج
ذخأاي دقو زييمتلا اياحصض نحن .ة÷اعŸا ديق
ةبصسنلاب دودرلا ىلع لوصصحلل تاونصس اذه
Ÿانيطرخن.

e˘˘˘É g˘˘˘» G’f˘˘©˘˘µ˘˘ÉS°˘˘Éä G’CN˘˘ôi ◊Éd˘˘á
Gd£ƒGQÇ?

GBjù°ƒ¿ Z«õG¿:ثو دحاو كانه تناكÓنوث
نم Ìكأا تلخدأا نوناقلا ةوق اهل اموصسرم
‘و لمعلا عيرصشت نم لك ‘ ليدعت فلأا

ق˘ح فذ˘ح مو˘صسر˘م كا˘ن˘ه ..ما˘ع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
نأاصشب سضوافتلا ‘ ةينهŸا عورفلا فلتخـم
سضوافتلا م˘ت˘ي ثي˘ح ة˘ي˘عا˘م÷ا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا

تايلاردفلا فرط نم ادعاصصف نآلا نم اهيلع
ةباقن امأا ابطخ ىقلأا ناغودرأا .ةموك◊او
م˘ي˘صسارŸا لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ىن˘غ˘تو ل˘م˘ع˘لا با˘˘برأا

Ÿة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ة˘˘لا˘˘قإا ت“ .بار˘˘صضإلا ر˘˘صسكو ع˘˘ن
بع˘˘˘˘صشلا بز˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘صسؤور
ةيدركلا يحاوصضلاو تايدلبلا ‘ يطارقÁدلا

.ةيباهرإا ةمظنŸ ءاصضعأاك مهتعباتم ت“و
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ¤ لو˘خد˘لا تا˘ق˘با˘صسŸ ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
Úتلحرم كان˘ه˘ف م˘كلو˘ب˘ق ” نإاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
راو◊او نمألا˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا :Úير˘خأا
سصا˘خ˘صشألا ءا˘صصقإل ة˘ل˘ي˘صسو هذ˘هو .يو˘ف˘˘صشلا

كانه .ةيقرع تايلقأل Úعباتلا وأا راصسيلا نم
نوناق ماظن  سضرف نولواحيو راج لو–
.ماعلا عاطقلا Òيصستل سصاخ

gπ ◊ôcá Gdù°ÎGä Gdü°ØôGA ‘ aôfù°É
U°ói d∏ƒV°™ ‘ Jôc«É?

jƒS°∞ S°«æƒ∫: صسلا تابلطÎءارفصصلا تا
‘ يزيغ ةكرح اهتعفر يتلا كلتو ىصشامتت
‘ م˘˘ي˘˘صسقا˘˘ت ة˘˘حا˘˘صس ‘ تأاد˘˘ب د˘˘قو3102
ةماقإل ةقيدح ميط– اودارأا نيأا لوبنطصسإا
ىل˘ع نو˘ي˘جو˘لو˘كيإا سضÎعا .ا˘ه˘نا˘كم ة˘يا˘ن˘˘ب
نو˘ي˘صسا˘ي˘صس نو˘صضرا˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا م˘˘صضناو كلذ
هب تماق فينع موجه كانه ناك .نورخآا
‘ ةكر◊ا عصسوت هنع بترت ام اذهو ةطرصشلا

ةيمنتلا جذومنل ةصضراعم تناك .دÓبلا لماك
(PKA)ي˘˘با˘˘كألا بز◊ ةد˘˘يد÷ا ة˘˘ي˘˘لاÈل˘˘لا

ع˘م ه˘با˘صشت كا˘˘ن˘˘ه .تا˘˘ير◊ا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘صضو
ةيروفلا ةئبعتلا سصوصصخب ءارفصصلا تاÎصسلا

كانه ناك .ةهج يأا نم ءادن كانه نكي ⁄و
ةكر◊او ةيديلقتلا بازحألا هاŒ كلذك رذح
هباصشت كانه .ا˘ه˘ت˘ب˘ي˘كر˘ت ‘ ة˘عو˘ن˘ت˘م تنا˘ك
‘و˘ت ثي˘ح ي˘صسي˘لو˘˘ب˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘ب
ة˘˘كر˘˘ح ع˘˘م قر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه .سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘ب˘˘˘صس
ةحاصس ىلع ةيدلب ةبرŒ :ءارفصصلا تاÎصسلا
رذح كانه ناك اذإاو .اموي51 تماد ميصسقات
تاÎصسل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب باز˘˘˘˘حألا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
باز˘حأا ع˘ي˘م˘ج تدا˘ن ا˘ي˘كر˘ت ي˘ف˘ف ,ءار˘ف˘˘صصلا
⁄ ن˘˘كلو ة˘˘كر◊ا˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘للا ¤إا را˘˘˘صسي˘˘˘لا
.ةمئاد ةيصسايصس ةكرح ¤إا اهليو– عطتصست
Òبك لا˘ع˘ف˘نا˘ب نو˘ع˘با˘ت˘ي ا˘ي˘كر˘ت ‘ نا˘كصسلا

نوحجنت مكنأل اصسنرف ‘ يرجي ام سسامحو
هب مايقلا عيطتصسن ل لمعب كانه مايقلا ‘
نوعيطتصستو انتايح ىلع فوÿا نود انه

.مكعم سضوافتلا ىلع هماغرإاو ماظنلا يد–
GE¿ GdµØÉì eø GCLπ Gdù°∏º hGdóÁ≤ôGW«á

eø G’ChdƒjÉä GdôF«ù°«á dµº. gπ GJîò”
eÑÉOQGä ‘ gòG Gdù°«É¥?

j˘ƒS°˘∞ S°˘«˘æ˘ƒ∫:ي˘˘با˘˘كألا بز˘˘ح مو˘˘ق˘˘ي
‘ تاونصسلا سضعب ذنم تاعازن ‘ ببصستلاب
تا˘صسا˘˘كع˘˘نا بتر˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ط˘˘صسوألا قر˘˘صشلا

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘˘صس ل ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ‘ ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
ة˘˘˘مدÿا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع دا–ا نإا .دار˘˘˘˘كألا نا˘˘˘˘كصسلا
نم لامعلا عن“ بر◊ا نأا كردي ةيمومعلا

ذخأات ةحلصسألا ءارصشل لاومألا نأاو مهقوقح
.ةمداقلا وأا ةيلا◊ا ةيعامتجلا بصساكŸا نم
ةصضهانمو ةيلامصسأارلل ةصضهانم ةباقن نحن

فقوب بلاطنو ةفاثكب طصشنن نحن .ةيصشافلل
‘ عقو ام لوح تاحيرصصت ببصسبو .بر◊ا
اندصض ةيصضق عفرب ةلودلا تماق (3)نيرفأا

ة˘يدا˘صصت˘˘قا ة˘˘مزأا بتر˘˘ت بر◊ا .ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ‘
ملصسلا لجأا نم ر“ؤوم ميظنتب موقنصس .كلذك

نم ىرخأا تاباقن ةدع عم طصسوألا قرصشلا ‘
ةمهاصسم لمأا عم Úيلود Úكراصشمو ايكرت
.دوه÷ا ‘ كلذ

يلكيريد كاج هارجأا راوح

 كيسشايلإا نافيك ¤إا ةملكلا
دا–ا ‘ ةيلودلا نوؤوسشلا ريدم

ةيمدقتلا تاباقنلا

g˘˘˘π Áµ˘˘˘æ∂ J˘˘˘≤˘˘˘óË G–ÉO Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
GdóÁ≤ôGW«á? 

Úلقتصسمو راصسيلا نم اننأا نوفورعم نحن
ن˘ع تا˘با˘ق˘˘ن دا–لا م˘˘صضيو .Úي˘˘طار˘˘قÁدو
000.002 يأا سصاÿا عاطقلا نم اعرف22

بلصصلاو د˘يد◊او تا˘يد˘ل˘ب˘لا لا˘م˘ع .طر˘خ˘ن˘م
يه ةيعامتجلا تامدÿاو لقنلاو ءايميكلاو
ةمدÿا لامع دا–إا .ةيمهأا Ìكألا تاعاطقلا
مصساقتن .ان˘ل ة˘ق˘ي˘ق˘صش ة˘م˘ظ˘ن˘م و˘ه ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘م تÓ˘م◊ا ل˘ث˘م تا˘صسا˘ي˘صسلاو م˘ي˘ق˘لا سسف˘˘ن
بصسا˘˘˘كŸاو م˘˘˘ل˘˘˘صسلاو  ة˘˘˘ي˘˘˘˘طار˘˘˘˘قÁد˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا
.ةيعامتجلا

eÉ g» GCgº e£ÉdÑµº?
ف˘صصنو ة˘صشا˘صشه˘لا و˘ه ي˘˘صسا˘˘صسألا ل˘˘كصشŸا

لو ل˘م˘ع دو˘ق˘ع ا˘ه˘يد˘ل سسي˘ل ة˘ل˘ما˘ع˘˘لا ةو˘˘ق˘˘لا
ءاو˘صس ة˘ف˘ي˘ع˘صض رو˘جألاو .ي˘عا˘م˘ت˘جا نا˘˘م˘˘صض
تام8102 ‘ .هنودب وأا دقعب لماعلا ناك
.مئارج اهنأا لوقنو لغصشلا ‘ لماع3291
فور˘ظو ا˘عا˘ف˘ترا Ìكأا رو˘جأا˘ب بلا˘ط˘ن ن˘ح˘ن
.ة˘ي˘صسا˘صسألا ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ه هذ˘ه .ن˘صسحأا ل˘م˘˘ع
Òبعتلا ةيرح ¤إا دقتفي دلب ‘ اننأا دقتعن
بلا˘ط˘ن .لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل قو˘˘ق◊او ة˘˘ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لاو

Ãقافنإلا سضيفختبو لصضفأا ةماع تاينازي
ر˘ه˘صشألا لÓ˘خ تا˘بار˘صضإا تق˘ل˘ط˘نا .ير˘كصسع˘لا
.ةÒخألا

gπ Áµø GC¿ –óKæÉ? 
نع مكثدحأاو ةيراج تابارصضإا ةدع كانه

(1) لوبنطصسإا بلقب يلصسيصس ةيدلب ‘ .اهمهأا
طر˘ف˘نŸا عو˘ب˘صسألا بار˘صضإا˘ب ا˘˘نؤوا˘˘صضعأا ما˘˘ق

تايافنلا عمج تامدخ نم لك تفقوت ثيح
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا تا˘˘مدÿاو جاوز˘˘لاو ر˘˘با˘˘قŸاو

Ÿث ةدÓنم رخأات ام عفدب انبلاط .مايأا ةث
0002 و˘ه Úي˘ن˘عŸا لا˘م˘ع˘لا دد˘عو رو˘˘جألا

كا˘ن˘ه نا˘ك د˘يد÷ا را˘طŸا ة˘صشرو˘˘بو .ل˘˘ما˘˘ع
فورظ تناكو يصضاŸا Èمتبصس ‘ بارصضإا
ةليوط لمع مايأا ‘ تلث“ ةئيصس دج لامعلا

ع˘م ة˘ئ˘ي˘صس ة˘ي˘ن˘مأا فور˘ظو ة˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘صض رو˘˘جأاو
000.51 لمعلا نع فقوت .اياحصض طوقصس

ةصصاÿا تاوقلاو كردلا تاوق تلخدتو لماع
لماع006 ›او˘ح لا˘ق˘˘ت˘˘عا ” .ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
يق˘ب  .بيذ˘ع˘ت˘ل˘لو ة˘ئ˘ي˘صس ة˘ل˘ما˘عŸ او˘صضر˘ع˘تو
ةدŸ ن˘˘ج˘˘صسلا ‘ ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘ت˘˘با˘˘ق˘˘ن سسي˘˘˘ئر
ماعلا ريدŸا سسيئرلا حرصص اهدعب .نيرهصش
مو˘ق˘ن˘صس ““ :لا˘قو ل˘كا˘صشم كا˘ن˘ه نأا ة˘˘كر˘˘صشل˘˘ل
بارصضإلا اذه نأا وه هانحبر ام نإا ““.اهلحب
ةصشرو ‘ لامعلا اهب ماق يتلا تارهاظŸاو
لامع ظحلو ةنّيب تناك ةينطو ةرهصش تاذ
.بارصضإلا ةردق ىرخألا تاعاطقلاو ءانبلا

eÉ gƒ GdàÉCKÒ Gdò… bó jµƒ¿ dÓfàîÉHÉä
GdÑ∏ójá GŸ≤Ñ∏á? 

c«∞ Jôi T°îü°«É Gd£ôj≤á Gdà» JàÑ©¡É
G’CMõGÜ Gd«ù°ÉQjá?

ا˘ه˘نأا فر˘عأاو ة˘ه˘يز˘ن تصسي˘ل تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
Êأاو ىتح ناغودرأا دصض توصصأاصس .رّوزُتصس
با˘خ˘˘ت˘˘نا اذ˘˘ه.ا˘˘ئ˘˘ي˘˘صش Òغ˘˘ي ل كلذ نأا فر˘˘عأا

ة˘ي˘لÙا ع˘ي˘صضاوŸا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ل ن˘˘كلو ي˘˘ل˘˘حـم
ل˘ق˘ن˘لاو ها˘يŸاو ة˘ما˘ع˘لا تا˘مدÿاو وÎيŸاو
م˘ت˘صشيو ا˘يرو˘صس ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي ه˘نإا .ءا˘بر˘ه˘˘كلاو
.وتانلا فلح ‘ هنكلو ةدحتŸا تايلولا

eÉ gƒ eƒbØµº HÉdæù°Ñá dÓLÄÚ?
هنإا .نئاهرك ÚئجÓلا لمعتصسي ناغودرأا

نم ديزŸا Êوطعأا ““:يبوروألا دا–Óل لوقي
ح˘˘ت˘˘˘فأا لإاو Êوؤو˘˘˘صش ‘ او˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ت لو لاŸا
5.4 ايكÎب دجوي ““.مكيلإا مهلصسرأاو باوبألا

Úب ام000.005 نم Ìكأاو يروصس ÚيÓم
نصس ‘ مه نانويلم .خلإا ناغفأاو Úيقارع
م˘هو ل˘م˘ع˘لا ة˘صصخر ه˘يد˘ل ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةئيصس لمع فورظو ةصضفخنم روجأاب نولبقي

نكل ةئ˘ي˘صس كار˘تأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ
ا˘م˘ه˘م .أاو˘صسأا ر˘مألا نإا˘ف Úيرو˘صسل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب
ةقبط اننإاف  ةغللاو نيدلاو رفصسلا زاوج ناك
‘ ا˘˘ع˘˘م نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نإا .ةد˘˘حاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘ع
ا˘م˘ل˘ث˘م -Úئ˘جلو كار˘تأا-ىÈكلا ع˘نا˘˘صصŸا

ة˘عا˘ن˘صصلاو ءا˘ن˘˘ب˘˘لاو ج˘˘ي˘˘صسن˘˘لا ‘ لا◊ا و˘˘ه
.اعم انصسفنأا مظنن نأا انيلع .ةيئاذغلا

يلكيريد كاج هارجأا راوح



يلود 80

!ةوخأأ 611ددع9102ليرفأا51 ىلإا10 نم

Úطصسلف
ةزغ عاطق بونج ‘ حفرب ÚئجÓلا ميخـم ‘ ميقم دايز ¤إا ةملكلا ،ىÈكلا ةÒسسŸا نم ةنسس :سسرام03 ‘ ةزغ

م˘ي˘خـم ‘ م˘ي˘قŸا دا˘يز˘ب د˘يد˘ج ن˘م ا˘ن˘˘ل˘˘صصتا
نأاو قبصس يذلا ةزغ عاطق بونج حفرب ÚئجÓلا
يصضاŸا ماعلا ‘ ةيلامع رابخأا عم اراوح ىرجأا
.(8102 ليرفأا21 مويل894 ددع)

GŸù°ÒI GdµÈi d©ƒOI GdÓLÄÚ heø GCLπ
Qa™ G◊ü°ÉQ Y∏≈ ZõI d¡É G’B¿ S°æá eø YªôgÉ.
eÉ g» G◊ü°«∏á Gdà» Jù°àî∏ü°¡É eø S°æá
hGMóI eø Gdà©ÑÄá? 

.ةرم25 انرهاظت ,8102 سسرام03 ذنم
نم اصصخصش92 لايتغا ” اهدحول حفر ‘و
.ةيادب˘لا ذ˘ن˘م0021 حر˘جو  ة˘˘صصا˘˘ن˘˘ق فر˘˘ط
دعب ىلع مهارق عقت نوئجل مه نورهاظتŸا
تارهاظŸا هذه .دود◊ا نم تاÎموليكلا سضعب
نوبغري نيذلا ÚئجÓلا نم فلآلا تائŸ يه

ةز˘˘˘غ ‘ ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح ل ..م˘˘˘˘هرا˘˘˘˘يد ¤إا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ‘
لمع دجوي لو تÓئاعلا عيمج سس“ ةلاطبلاو
رظتنن انلز ل .لبقتصسم لو رذق ءاŸاو ءابرهك لو
هديري ام نإا .نومودصصم لافطألا .اديدج افصصق
Úعئاط ةزغ Úجاصسم ىقبي نأا وه نويليئارصسإلا

⁄ نيرهاظتŸا نأا يه انتليصصح .مهنجصس ‘
كانه ناك نإاو ىتح عمقلا نم مغرلاب اوفقوتي
ىلتقلا نم ديدعلاو ءادهصش ةرم لك ‘و عوبصسأا لك
.بابصشلا

j≤É∫ GC¿ MªÉS¢ gƒ eæ¶º GŸù°ÒI GdµÈi.
cæâ bó MóKàæÉ S°æá eø bÑπ Yø hLƒO ÷É¿
T°©Ñ«á J¡«µπ G◊ôcá. GE¤ GCjø hU°∏â?

ميظنتلا نا÷ ‘و سسامح بابصشلا زواŒ دقل
.اعم نولمعي بازحألا عيمج نم سصاخصشأا دجوي

باز˘حألا و˘لوؤو˘صسم نو˘كي تار˘ها˘ظŸا ع˘ي˘˘م˘˘ج ‘
.هلك بعصشلل يه ةكر◊ا نأل نيرصضاح لئاصصفلاو
يمصسرلا باطÿا Òغت عيباصسألا سضعب ذنم نكل
تÓ˘ج˘ع˘ب او˘تأا˘˘ي نأا نور˘˘ها˘˘ظ˘˘تŸا ع˘˘نÁ ثي˘˘ح˘˘ب
نم باÎقلا نم مهنع عنÁو اهقرحو تارايصسلا
ةÒصسŸا فاقيإاب يصسيصسلا رصصم تدهعت .زجا◊ا

تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا نا˘˘خد نإا .ذ˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت سسا˘˘˘م˘˘˘حو ىÈكلا
ق˘ل˘ق˘تو ي˘˘مر˘˘لا ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ع˘˘نÁ ة˘˘قورÙا
د˘قو ثو˘ل˘ت˘لا بب˘صسب ز˘جا◊ا ءارو ن˘م ن˘ير˘˘م˘˘عŸا

انل لوقت سسامح .اذه فاقيإا مهتموكح نم اوبلط
زجا◊ا ¤إا هجوتلا نود نكل رهاظتلا اننكÁ هنأا

قرح نودو ةيقرولا تارئاطلا مادختصسا نودو
.رهاظتلا نود ينعي كاذو اذه نودو تÓجعلا

ل˘˘ئا˘˘صصف˘˘لا تر˘˘صشن (سسرا˘˘م03) ةرŸا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ز˘جا◊او ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا Úب ا˘صسار˘˘ح ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

Ÿجعلا لئاصصفلا تعنمو .مدقتلا نم مهعنÓت
ليئارصسإا كلذ تب˘ل˘ط ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘قرو˘لا تار˘ئا˘ط˘لاو
تاراجصش تعقو نكامألا نم ديدعلا ‘ .رصصمو
اذ˘˘ه ل˘˘ك .سسار◊ا ىل˘˘ع ةرا˘˘ج˘˘ح با˘˘ب˘˘صشلا ىمرو
دحأا نم بلطن ⁄و ةحجان ةÒصسŸا نأا وه هببصس
ر˘صصم د˘صض بصضا˘غ بع˘صشلا .عو˘ب˘صسأا ل˘ك ا˘ه˘˘ئادأا˘˘ب
تقو ذنم اذهو يزخـم فقوم نع عفادت يتلا
ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا ع˘ي˘م˘ج د˘صض بصضا˘غ بع˘صشلا .د˘ي˘˘ع˘˘ب

Áا فاقيإا نإاف سسام◊ ةبصسنلاب .انولثŸصسÒة
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ةدو˘˘˘˘˘عوŸا ءا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘كلا ةدو˘˘˘˘˘˘عو
نكل يصسايصس حا‚ وه لباقŸا ‘ Úيليئارصسإلا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ‘ ق◊او ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا ‘  ق◊ا ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل
لك سسانلا هلوقي ام اذهو لباقم نود  راصص◊ا
بصضا˘˘غ بع˘˘صشلا نأا و˘˘ه ه˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف بج˘˘˘ي ا˘˘˘م .مو˘˘˘ي
نوكن نأا انم نوبلطي .نوبصضاغ نيرهاظتŸاو
ءا˘بر˘ه˘كلا ىل˘ع ل˘صصح˘ن اذ˘كهو ن˘يد˘ي˘ج ءا˘˘ن˘˘ج˘˘صس
فاقيإا ديرت سسامح نأا نوعنتقم بابصشلا .لمعلاو
مهنإا .رصصم Èع قافتا ¤إا تلصصوت اهنأاو ةÒصسŸا
‘ ح˘ت˘ف ل˘ث˘م ة˘ي˘صصخ˘صشلا م˘ه◊ا˘صصŸ نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ةطلصسلا سسيئر) سسابع دومحـم .ةيبرغلا ةفصضلا
ةزغ عاطق ناكصس عيوŒ ‘ طروم (ةينيطصسلفلا

نم دامر ةزغ ‘ دجوي ام لك لع÷ دعتصسم وهو
.اهيلع ةرطيصسلا لجأا

MójãÉ bª©â MªÉS¢ Hû°óI GŸ¶ÉgôGä V°ó
ZÓA GŸ©«û°á hV°ó RjÉOI Gd†°ôGFÖ. gπ Áµæ∂

GC¿ –óKæÉ Yø GdƒV°™ OGNπ b£É´ ZõI? 
ةصضافتنا ةزغ ‘ ثد– نأا سشهدŸا Òغ نم

ي˘مÓ˘˘صسإلا دا˘˘ه÷او سسا˘˘م˘˘ح د˘˘صض عو÷ا بب˘˘صسب
لو ةيئاذغ داوم مدقت ل يتلا ىرخأا لئاصصفو

ةيذغت ىوصس اهمهي لو ناكصسلل ةيصساصسأا تامدخ
ن˘˘م نا˘˘كصسلا ع˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘ير˘˘صصا˘˘ن˘˘مو ا˘˘˘ه˘˘˘تارا˘˘˘طإا
.سسا˘ب˘˘ع دو˘˘م˘˘حـمو ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا د˘˘صض ة˘˘صضا˘˘ف˘˘ت˘˘نلا
سضرف نوديري كلذ عمو ائيصش نوكلÁ ل ناكصسلا

ءيصش لك بقارت سسامح .انيلع ةديدج بئارصض
Ãأاد˘˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ئادو ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو رو˘˘˘جألا كلذ ‘ ا

تارهاظم ‘ .مهصسفنأا ىلع عيزوتلاب اهؤواصضعأا
با˘˘ب˘˘صشلا نا˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ت“
” .““! ة˘˘ير◊ا ,سسا˘˘م˘˘ح لو ح˘˘ت˘˘ف ل ““:نو˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ي
تنا˘ك .ة˘طر˘صشلا فر˘ط ن˘م م˘ه˘بر˘صضو م˘ه˘لا˘ق˘ت˘˘عا

.اذهل اعبت سسامح دصض ةديدع تلاقم كانه
eÉ g» G’BaÉ¥ Mù°Ö QGCj∂?
لك انع ثيد◊ا تصضرف ىÈكلا ةÒصسŸا نإا

لا˘ي˘ت˘غا ” د˘˘قو ›ود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسŸا ىل˘˘ع عو˘˘ب˘˘صسأا
اهنأل فقوتت نل ةÒصسŸا .كلذ ببصسب Úيفحصص
ام .دوجوم رخآا رايخ لو بعصشلا ةدارإا نع Òبعت
‘ نور˘ها˘ظ˘تŸاو بع˘صشلا نأا و˘ه ه˘م˘ه˘ف ي˘غ˘ب˘ن˘˘ي

نور˘صضح˘ي Úي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا نأا اÃو .بصضغ ة˘˘لا˘˘ح
نإا˘ف ل˘ير˘˘فأا9 مو˘ي ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لا م˘ه˘تا˘با˘خ˘ت˘˘نل
لمعلا ىلع نوقفتم نيرخآلاو وهايناتين  عيم÷ا

نو˘كن نأا ا˘ن˘م نو˘ب˘ل˘ط˘ي .ا˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
ءابره˘كل˘تا ىل˘ع ل˘صصح˘ن كلذ˘بو ن˘يد˘ي˘ج ءا˘ن˘ج˘صس
طرصش نود راصص◊ا عفرب بلاطن نحن .لمعلاو
امثيحو انرايد ‘ سشيعلاو ةدوعلا ‘ ق◊او
.ءاصشن

.سضرأ’ا موي سسرام03
وينيطصسلف هب لفتحي ثدح سضرألا موي نإا

ةموكح تررق ,6791 ةيادب ‘ .ةنصس لك ⁄اعلا
نم را˘ت˘كه0002 ›او˘ح ةردا˘صصم ل˘ي˘ئار˘صسإا
‘ ةينيطصسلفلا ىرقلاو عرازملل ةعباتلا يصضارألا

” ,كلذل اعبت .ليلخل ىنه ريدو ةبارعو Úنخصس
6791 سسرام03 موي ىÈك ةرهاظم ميظنت

تنا˘كو ة˘ه˘ج ل˘ك ن˘م نو˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف مد˘˘ق ثي˘˘ح
ذنم ةرم لوألو هيلعو .ةلئاه دادعأاب ةرهاظŸا

ة˘طر˘صشلا لد˘ب لÓ˘ت˘حلا سشي˘ج ل˘خد˘ت˘ي8491
6 لتق سشي÷ا .ةعرصسب ثادحألا اهتزواŒ يتلا

Úن˘˘طاو˘˘م““ م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب Úفو˘˘صصو˘˘م ن˘˘ير˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘م
ىر˘˘ي مو˘˘ي˘˘لا .تا˘˘˘ئŸا ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عاو ““Úي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإا
نأا لخادلاب نوميقŸا نوينيطصسلفلا نولصضانŸا
ةرداصصم دصض جاجتحلا راطإا زواŒ سضرألا موي
.Úيليئارصسإلا فرط نم ةيكلŸا عزنو يصضارألا
يينيطصسلف نأا8491 ذنم ةرم لوأل نوري مهنإا
ل ءز˘ج م˘ه ““Úي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا Úن˘˘طاوŸا ““ ل˘˘خاد˘˘لا
03 مويلا اذه ‘ .ينيطصسلفلا بعصشلا نم أازجتي

‘ ة˘ما˘ه تاردا˘ب˘م ذا˘˘خ˘˘تا ”9102 سسرا˘˘م
نولاتغŸا نورهاظتŸا اهيلإا يمتني يتلا ىرقلا

ع˘نŸا اود– ن˘ير˘ها˘ظ˘˘تŸا تا˘˘ئ˘˘م .6791 ‘
سشي÷او ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا ة˘طر˘صشل كÎصشŸا
..فنعب مهعمق ”و ةيبرغلا ةفصضلا ‘ يليئارصسإلا

‘ او˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صش Úن˘˘˘˘˘طاوŸا ن˘˘˘˘˘م فلآلا تار˘˘˘˘˘صشع
بيبأا لت ‘و .يليئارصسإلا نايكلا لخاد تارهاظم
مهنماصضت يدوهي لصضانم002 ›اوح ىدبأا

ةز˘غ ‘ .Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ق˘ح˘ب او˘ب˘˘لا˘˘طو
مو˘ي ةدو˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ىÈكلا ةÒصسŸا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
.ةلصصاوتم تلاز لو سضرألا مويب لافتحلا

ةداعتسس’او ةمواقŸا نا÷ يبودنŸ ةينطولا ةيقافت’ا ءادن
اسسنرف

يبودنŸ ةينطولا ةيقافتلا سسيراب ‘ سسرام03 موي تدقعنا
بودنم423 اهرصضح ةداع˘ت˘صسلاو ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لÙا نا˘ج˘ل˘لا

Áكأا نو˘˘˘ل˘˘˘ثÌ صسلا با˘ح˘صصأاو ل˘˘ما˘˘ع0053 ن˘˘مÎءار˘ف˘صصلا تا
ا˘م˘ك...عو˘ن˘تŸا با˘صست˘نلا ن˘م Úب˘خ˘ت˘نŸاو لا˘م˘ع˘لا Úل˘˘صضا˘˘نŸاو

.اوعدمو اظحÓم ةرصشع ةتصس رصضح
Úيوعدم ابودنم73 سشاقنلا ىلع رطيصس ,يصسامح وج ‘و

.يتآلا ءادنلا ىلع ةقداصصŸا ت“و
Úب لاصصتلاب فلكŸا مئادلا دفولا زيزعتل Óصضانم52 عوطت

.لامعلا بزح :ةيلÙا ناجللا
ءارفصصلا تاÎصسلاو ةداعتصسلاو ةمواقŸا نا÷ وبودنم نحن

باصستنلا يوذ Úيوعم÷او Úيصسايصسلا ÚلصضانŸاو Úيباقنلاو
03 موي سسيراب ‘ نوعمت‹ ,نيدعاقتŸاو بابصشلاو عونتŸا

,سسرام
يرئاز÷ا بعصشلا ىرخأا ةرم دنŒ سسرام92 ةعم÷ا سسمألاب

.ةراح ةي–و ةوخأا لكب ةيقافتلا هيي–و ةفاثكب
:نلعن ةينطولا ةيقافتلا وبودنم نحن

...ةيئانثتصسا Òبادت ,تاير◊ا مط– Úناوق ,ةلودلا فنع -
نم ديزأا ذنم ةمئاقلا ءارفصصلا تاÎصسلا ةصضافتنا ىلع درت ةموك◊ا
.Òطخو Òقح يعمق ديعصصتب رهصشأا ةعبرأا

مهعصضو ” سصخصش0009 نم Ìكأا ,طقف رهصشأا سضعب ‘ -
ىحر÷ا فلآا .يئاصضق مكح0002و يطايتحلا سسب◊ا نهر
Úيوناثلا بابصشلا تائم مهنم Úبوطعمو رطخ ‘ ىحرج تائمو
تاÎصسلا باحصصأا عيمج دناصست ةيقافتلا .ةيصشحوب مهعمق ” نيذلا
تÓ˘ئا˘ع اذ˘كو تار˘ها˘ظŸا لÓ˘خ ىحر÷ا Úل˘صضا˘نŸاو ءار˘˘ف˘˘صصلا
.ÚفوتŸا ءارفصصلا تاÎصسلا باحصصأا

‘ تارهاظŸا عنم ” ثيح ايفاصضإا ادح تزاتجا ةموك◊ا -
ذ˘ن˘م قو˘ب˘˘صسم Òغ ر˘˘مأا اذ˘˘هو سسرا˘˘م32 مو˘ي ندŸا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

.سشي÷اب داجنتصسلا رارق ذاختا ” دقو7491
وه ام لثم تارهاظم عنم متي هيف عمت‚ يذلا تقولا ‘ -

‘ .سسرام03 موي ““ةتيم ةنيدم““ يه يتلا ودروب ‘ لا◊ا
Úفظوملل تارهاظم عنم يصضاŸا ءاعبرألا موي ” غروبصساÎصس
.ةيباقنلا تامظنŸا ةفاك ءادن ىلع ءانب

رير“ وه نومصضم هل دادبتصسلاو عمقلا ‘ ديعصصتلا اذه -
لامصسأارلا طورصشل ةباجتصسÓل نوركام هدارأا يذلا دÓبلا ليو–

لماك ‘ ةوقب ةصضوفرم يه يتلا ةرمدŸا تاصسايصسلا سسفن رير“و
تارايلŸا تائم حنم متي طورصشلا هذه ةيبلتلو .ةيبوروألا نادلبلا

اططخ تقولا سسفن ‘ مظنت يتلا ىÈكلا تاعومجملل ايادهك
.يعامتجلا حافكلا بصساكم ةيفصصتو لامعلا لصصفل

ةيعامتجلا ةيام◊او ةيمومعلا ةفيظولاو ةماعلا تامدÿا -
سصوصصخب امأا .رÁ نأا بجي لكلا ةحصصلاو ميلعتلا ‘ ق◊او
سصلختلا :طيصسب هنم فدهلا نإاف هÒصض– يرا÷ا دعاقتلا حÓصصإا

‘ ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘عز˘ت˘نا يذ˘لا ي˘صسي˘ئر˘˘لا بصسكŸا اذ˘˘ه ن˘˘م
تاموظنŸا ةيفصصتو طاقنلاب ةيŸاع ةموظنم سسيصسأاتب5491

.ةدوجوŸا Úعبرألاو Úنثلا
نإا˘ف بي˘هÎلا تلوا˘حـمو ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ع˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو

تارصشعو تارصشعلاب رهاظتن عوبصسأا لك ‘و فعصضت ل ةصضافتنلا
.نوركام ةلاقتصسا طاÎصشاو ماظنلا Òيغتل عمت‚و فلآلا

هاوصس نود لامصسأارلا ةمدخ ‘ يه يتلا ةموك◊ا هذه نم انافك
مك–و عمتÛا سسصسأا لماك رمدت يتلا ةصسايصسلا هذه نم انافكو
بصساكŸا عيمج ةيفصصت يونتو اهلماكب ناكصسلا تائف سشيمهتب
هذه نم انافك .لامعلا اهعزتنا يتلا ةيطارقÁدلاو ةيعامتجلا
تاصسصسؤوŸا هذه نم انافكو ةطلصسلا ىلع بوانتت يتلا بازحألا
نامصضب ةفل˘كŸا ة˘صسماÿا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘طار˘قÁد˘ل˘ل ة˘صضها˘نŸا
.لامصسأارلا ةرطيصس

:ديزŸا نوديري لو اومئصس بابصشلاو نيدعاقتŸاو لامعلا نإا
ةدا˘ع˘ت˘صساو ل˘ما˘ك Òي˘غ˘ت ‘ نو˘ح˘˘م˘˘ط˘˘يو سشي˘˘ع˘˘لا نود˘˘ير˘˘ي م˘˘ه˘˘نإا
.بعصشلل ةطلصسلا ةداعإاو ةيطارقÁدلا

ÚصضوفŸا ÚبودنŸا تائم رازن ناصس ‘  عمتجيصس عوبصسأا ‘

عيمج ‘ ةدقعنŸا ءارفصصلا تاÎصسلل ةماعلا تايعم÷ا فرط نم
.ايوخأا مهييحن نحن .دÓبلا ءاحنأا

““ددرت““و ““تاظف–““ نم مغرلاب هنأا ايلحـم لجصسن ,عيباصسأا ذنم
‘ ةدعاصصلا ةصضافتنÓل بيجتصست ل يتلا ةيلامعلا ةكر◊ا تادايق
ءار˘ف˘صصلا تاÎصسلاو ن˘يد˘عا˘ق˘تŸاو با˘ب˘صشلاو لا˘م˘ع˘˘لا نإا˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا

.بنج ¤إا ابنج نوصشÚ Áيباقنلاو
Úيباقنلاو ءارفصصلا تاÎصسلاو ةداعتصسلاو ةمواقملل اننا÷ ‘

نأا نوعنتقم اننأل عمت‚ تايصساصس◊ا لك نم لامعلا ÚلصضانŸاو
نم ةيادب ةدحولا قيقحتل لاصضنلاب مايقلا ‘ نمكت انتيلوؤوصسم
.تايدلبلا ‘ ةدعاقلا

بعلت نأا لامعلا ÚلصضانŸا بلغأا ديري ,ةيباقنلا تاميظنتلا ‘
دصض لصضانت نأاو ةموك◊ا هاŒ ةلقتصسم ىقبت نأاو اهرود مهتمظنم
تاÎصسلا ع˘م ل˘م˘˘ع˘˘لا ‘ ةد˘˘حو˘˘لا نود˘˘ير˘˘يو ةر˘˘مدŸا تا˘˘ط˘˘طıا
.ءارفصصلا

ءار˘جألا ةدارإا ن˘ع Òب˘ع˘ت˘لا م˘ت˘ي تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ‘و
ام اذهو مهيديأاب نوؤوصشلا ذخأا لجأا نم نيدعاقتŸاو بابصشلاو
يتلا سسرادŸا ‘ ةذتاصسأÓل ةماعلا تايعم÷ا سصخألا ىلع هلوقت
لجأا نم بارصضإلا طورصش سصÓختصسا ¤إا ىعصستو ايلاح دقعنت
.نوركام خوصضرو راصصتنلا

زجاو◊ا نم مغرلاب يتلا ةنوحصشŸا ةمواقŸا هذه نم اقÓطنا
ناد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ‘و ا˘صسنر˘ف ‘ ا˘ي˘ناد˘ي˘م ا˘ه˘ن˘ع Òب˘ع˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي
معدلاو زيفحتلا ىلع ةدعاصسŸاو لمعلا ةلصصاوم ررقن ةيبوروألا

ل˘جأا ن˘م ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا تاردا˘بŸا ع˘ي˘م˘ج˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
اعيم˘ج ا˘ن˘تد˘حو ل˘صضف˘ب ل˘صصن˘صس ا˘ن˘نأا نو˘ع˘ن˘ت˘ق˘م ا˘ن˘نأل .ة˘ه˘جاوŸا

ة˘ل˘قر˘ع ¤إا ف˘ث˘كŸا بار˘صضإلاو تار˘ها˘ظŸاو ي˘عا˘م÷ا ل˘م˘ع˘لا˘˘بو
.هتصسايصسو نوركام لاصشفإاو فاقيإاو

ليكصشتو ةداعتصسلاو ةمواقŸا نا÷ عيصسوتو زيزعت ¤إا وعدن
غيلبتلل اهتفعاصضمو ناكم لك ‘ تاعامتجلا دقعو ددج نا÷
.اننيب مئادلا لاصصتلا ىلع ظاف◊او انتدهع نع


