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لامش تاسارد rبخ يموت رونلا دبع .د
ن2رشت � ماسروأ زــــــــكرــــــــم � اـــــــــيـــــــــق2رـــــــــفإ
روسيفو7لاب ،70202مفون/wاثلا
� �نرفلا يميداكألا ،اغrب اوسنارف
تاساردـــلاو ثوـــحـــبـــلـــل يبرـــعــــلا زــــكرملا
دــــهــــعمل عــــباــــتــــلا س2راـــــب � ةـــــيساـــــيسلا
يبرعلا ملاعلا لوح تاساردلاو ثوحبلا

امهنيب راد دقو .اسنرف � يمالسإلاو
،ةديدع رواحم نمضت ثيدح
:®أي امكو

ةموكحلا تردصأ دقل:يموت رونلا دبع
ىمسي نوناق عورشم ارخؤم ةيسنرفلا
rيغت ةداعإ مت " يمالسإلا لاصفنالا"ـب

ميق" لوح نوناق عورشم �إ هتغايص
روسيــفورـــب مـــكـــيأر اـــم ."ة2روـــهـــمـــجـــلا
ةـــــلأسم صخـــــي اـــــمـــــيـــــف اـــــغrب اوسنارـــــف
؟اسنرف � ةيناملعلا
فوس:اــــــغ�ب اوسنارــــــف روسيــــــفولا
ال نوـــــناـــــقـــــلا اذـــــه نإ لوـــــقــــــلا مــــــكــــــقدصأ

.ةدقعملا ةيناملعلا ةلأسمب هل ةقالع
نــم ىــمــظــعــلا ةــيــبــلاــغــلا نإ ،ةـــقـــيـــقـــحـــلا
ال اسنرف � نوشيعي نيذلا +ملسملا
الو ،رطخلل ةيناملعلا دعاوق نوضّرعُي
اضيأ "اعم شيعلل" ة2روهمجلا دعاوق
ةيباهرإلا ثادحألا رارغ !عو .رطخلل
تاسرامملا لوح ةلثمأ اذكو ،ةرركتملا
برستلاو ،يرسقلا جاوزلا( ةيعامتجالا
،�ردملا عوـــــــــــنــــــــــــتــــــــــــلا ضفر وأ ،�ردملا

ةر2زو اهب حولت يتلا )تاجوزلا ددعتو
ةـــيـــلـــخادـــلا ر2زو ىدـــل ةــــبدــــتــــنملا ةــــنــــطاوملا

ناــــكسلا مــــلاــــعــــم مسرــــل اـــــباـــــيش +لراـــــم
ةح2رش لمع نم يه ،"+يلاصفنالا"

+ملسملا ناكسلا نم ةياغلل ةيشماه
�.اسنرف 

نوناقلا اذه نم ضرغلا نإف ªاتلاب
+ينيميلاو +ينيميلا +بخانلا قلمت وه
سيــئرــلا مــهــجاــتــحــي نـــيذـــلا +فرـــطـــتملا

ًادج ةيلا7يللا هتاسايس نأل ،نوركام
+2راسيلا هيبخان نع هلزع �إ تدأ
هـــــجو !ع ةـــــئبـــــعـــــتـــــلا �إ هــــــتــــــجاــــــح �إو
.2202 ماع � هباختنا ةداعإل ةعرسلا

فدهب نوناقلا اذه فده ةنراقم نكم2و
ًارخؤم نوركام سيئرلا اهارجأ ةلباقم
،ةيعوبسألاsserpxE'L ةفيحص عم
لكشب نوركام سيئرلا ثدحت ثيح
لـــــيـــــهأت ةداـــــعإ �إ ةـــــجاـــــحــــــلا نــــــع rبــــــك
ةــيــنــيــمــيـــلا تاـــيصخشلا نـــم دـــيدـــعـــلا
لاشراملاو ساروم كلذ � امب ،ةفرطتملا
ليكشت ةلأسم اهنإ ،ىرخأ ةرمو .ناتيب

اهتسفانم مرحت دق ةيصخش ةروص
بذجل اهراكتحا نم +بول ن2رام
 .ةينيميلا تاوصألا
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ما�روأ ����ا�+�ر�إلا)' تا�ارد ر�

نم برتقت طسوألا قرشلا بوعش"
"ماع لك رورم عم ةيطارقميدلا اهفادهأ

:اغريب اوسنارف روسيفوربلا

ةيبلاغلا نإ ،ةقيقحلا
نيملسملا نم ىمظعلا
اسنرف يف نوشيعي نيذلا

دعاوق نوضّرعُي ال
دعاوق الو ةيناملعلا
"اعم شيعلل" ةيروهمجلا
رطخلل

 ةلباقم



نأ نكمي له:يموت رونلا دبع
وأ ةينيدلا ةوحصلا نع ثدحتن

�اـــــيسلا مالسإلاـــــب فرـــــعـــــي اــــــم
�نادلبلا � ىرن امك ،اسنرف 
؟ةيمالسإلاو ةيبرعلا
:اغ�ب اوسنارف روسيفولا
!ع ةباجإلا نم نكمتن �ل
انيلع ،ةيلاعفب لاؤسلا اذه
اذه ىنعم !ع قفتن نأ ًالوأ

"�ايسلا مالسإلا" حلطصملا
مالسإلا" ىـــــنــــــعــــــم وأ

 ."مراصلا

�نيدتلا يدؤي ،لكك يمالسإلا ملاعلا 
"كلـــــــمـــــــتـــــــلا نـــــــم لاـــــــكشأ" �إ يمالسإلا

� دوجوم عونتلا اذه ً.ادج ةrغتم
،برغتسملا rغ نم ،ªاتلابو ،اسنرف
7كأ ةيمهأ نوقلعي +نمؤملا ضعب نأ

،ينـــيدــــلا مــــهــــئاــــمــــتــــنا !ع مــــهrغ نــــم
� يهابتب هرهظي نأ بحي ضعبلاو
ًاrسفت هلعجي ضعبلا وأ ماعلا ءاضفلا
اذإ ،ىرخأ ةيحان نمو .ةيفرح �كأ
rبــــعــــتــــلا ةــــيضرأ !ع اــــنسفـــــنأ اـــــنـــــعضو
نإ لوقلا نكمي ،نيدلا نع �ايسلا
نورعشي نيذلا +يسنرفلا +ملسملا
تدكأ يتلا تارايتلا نم نوب2رق مهنأب
نكمي ال يمالسإلا ملاعلا � اهسفن
سفن ،اسنرف � ً،ايعقاو مهل نوكي نأ

تاحومطلا سفن الو ةيبعشلا ةدعاقلا
نوكbشملا اهشيعي يتلا ةيسايسلا

�ةـــفاـــقـــثـــلا تاـــعـــمـــتـــجـــم � نــــيدــــلا 
سكع !عو .ةيمالسإلا ديلاقتلاو
،يمالسإلا ملاعلا � رخآ ناكم يأ

لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال
راصنأ ةمكاحلا بخنلا 7تعت نأ
"+سفاـــــنــــــم" �اــــــيسلا مالسإلا
 .مهتطلسل
دوــجوـــب قـــلـــعـــتـــي اـــمـــيـــف ً،اrخأو
عوـــن نـــم ةـــفـــيـــنــــع درــــمــــت تاــــكرــــح

ةموكحلا لوقت يتلا لثم باهرإلا
،اهتحفاكم د2رت اهنإ ةيسنرفلا
بجي ةلكشملا هذه ليلحت نإف
.ييأر �ً ادجً افلتخم نوكي نأ
هـــــنأل ،نورــــــكاــــــم سيــــــئرــــــلا نأ +بــــــت
لصي هتلعج يتلا لماوعلل عضاخ

هتلواحم نم نوكتت يتلاو ،ةسائرلل
،ءاوس دح !عً اينيم2وً ا2راسي نوكي نأ
تقوــــــــلا �" هضيـــــــــقـــــــــنو ءÌلا لوـــــــــق2و
غـــــــيصلا ضعـــــــب هـــــــيدـــــــل ناـــــــك ،"هسفـــــــن
لصأ قـــــحـــــب فصت يتــــــلا ةــــــيــــــباــــــطــــــخــــــلا

1202I96 بآ-زومت1:ددعلا1:دلجملاIطسوألاقرشلانوؤش



نم ءزج هل ضرعتي يذلا قييضتلا
تاكرح تلجت ثيح ،�نرفلا عمتجملا
ةصاخو ،انيدل ةليلقلا ةفينعلا درمتلا

�ربوتكأ/لوألا ن2رشت2 � هباطخ 
نوركامل تارابع هيف درو يذلا ،0202
،"ةيلاصفنالا انتعزن ينبن اننإ" :لثم
يذـــلا وــــتــــيــــغــــلا وــــه ،اــــنءاــــيــــحأ نــــم هــــنإ"

دقل"  ،"هب مايقلاب انت2روهمج تحمس
� تابوعصلاو سؤبلا نمً ازكرم انينب
ًاءايحأ انأشنأ اذكهو" ،"اسنرف لخاد
."ة2روهمجلا دعو اهل يفي مل
نم بناجلا اذه سيل ،ظحلا ءوسلو

،نوركام سيئرلا هذفن يذلا وه هباطخ
موــــلــــي يذـــــلا بناـــــجـــــلا وـــــهو ،wاـــــثـــــلا لـــــب
ةمزأ كانه" هنإ لوقي يذلا "مالسإلا"

�ةــــلآلا نإ ."مــــلاـــــعـــــلا ءاـــــحـــــنأ عـــــيـــــمـــــج 
،ييأر � ،باهرإلا عنصل ةيقيقحلا
ةــــــــقــــــــيــــــــمـــــــــعـــــــــلا تالالـــــــــتـــــــــخالا � نـــــــــمـــــــــكـــــــــت
دـيـكأتـلاــبو ،ة2روــهــمــجــلا تاسسؤمــلــل
نيدلا نم كاذ وأ هجولا اذه سيل
دوأ ،عقاولا اذه حيضوتلو .يمالسإلا
رعاشلا ههجو ريذحت نم سبتقأ نأ
يمـــــيإ يب2راــــــكــــــلا

رازيس
émiA

eriaséCة2روهمجلا هذه تاطلس �إ
اذإ" :هقوقح عيمج هحنم تضفر يتلا
اــــــنــــــطاوــــــم حــــــبصأ نأب ª اوــــــحــــــمست مـــــــل
نأ �إ ىعسأ نأ رطخ كانهف ،الماك
 "امامت الصفنم انطاوم حبصأ

ةسايس نورت فيك:يموت رونلا دبع
طسوألا قرشلا � نورـــــــــــكاــــــــــــم س2رــــــــــــلا
ايبيلو ا2روس � هتاسايسو ،ماع لكشب
؟صاخ لكشب
سيئرلا:اغ�ب اوسنارف روسيفولا

ةروـــــثـــــلا" �إ حوضوـــــب زاـــــحـــــنا نورـــــكاـــــم
+يدوعسلا بناج �إ ."ةداضملا ةيبرعلا

�يسلا "مـــهـــلاـــطـــبأ"و +يــــتاراــــمإلاو
نــــــم +تــــــئفــــــل كلذ لــــــعــــــف دــــــقو .bفـــــــحو
،لذــــتــــبــــم لــــيــــمـــــع وـــــه لوألا :باـــــبسألا

ةـــــكـــــلـــــمملا نأ ةـــــقـــــيــــــقــــــح �إ كلذ عــــــجر2و
ءالمع مه تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا

نكلو .ةيسنرفلا تاعانصللً ادج نوديج
ناك .اهتعيبط � ةيباختنالا يه ةيناثلا

ركسعم عم ةديج ةقالع !ع نوركام
ًارظن ،ايبيل � ينطولا قافولا ةموكح
.اهبناج �إ ة2ركسعلا اسنرف ةكراشمل
ةماقإ � لمأي نأ نكمي ناك ،كلذلو
معدب مامتهالل ةrثم ة2راجت تاقالع

راـــتـــخا هـــنـــكـــل .ªودــــلا عــــمــــتــــجملا نــــم
نأ نود( ةـــــيادـــــبـــــلا ذـــــنـــــم طارـــــخـــــنالا
رـــــــكسعـــــــم بناـــــــج �إ )كلذ لوـــــــقـــــــي

نأل ،رخآ ببسل ®ارامإلا bفح
لـــــــجس � رـــــــمـــــــتسم رـــــــكسعملا اذـــــــه

نأو "�ايسلا مالسإلا ةحفاكم"
باطخلا طبضلاب وه باطخلا اذه

ةحاسلا � نوركام هجاتحي يذلا
ةداعإل ةيسنرفلا ةيلخادلا

 .هباختنا

مويلا نورت فيك:يموت رونلا دبع
ةيبرعلا تاضافتنالا نم ةيناثلا ةجوملا

؟يبرعلا عيبرلل ةرشاعلا ىركذلا ةيشع
ق2رطلا نإ:اغ�ب اوسنارف روسيفولا
بوـــعشلــــل مــــهاــــفــــت �إ لصوــــتــــلا وــــحــــن
وه ةيسايسلا مهتاسسؤم عم ةيبرعلا

äدأ يدل سيل نكلو ،ل2وط ق2رط
رمتسي �اسألا فدهلا اذه نأ � كش
سيـــــــلو باbقالا � ،ماـــــــع دـــــــعـــــــب اـــــــماــــــــع
،ادج الئافتم تلز ام كلذل .سكعلا

.ةنهارلا ةلاحلا تدقعتو تلاط امهم
انأف ةيبرغلا "ةيلامشلا" تاعمتجملا امأ
،ةيطارقميدلا روهدت تامالع نأل ،قلق
بماbل ةعباتلا ةدحتملا تايالولا نم
 .ةبراقتمو ةديدع ،نوركامل اسنرف �إ

ةيلمع � كيأر ام:يموت رونلا دبع
عـــم ةـــيـــبرـــعـــلا لودـــلا ضعـــب "عـــيـــبــــطــــت"
+للحملا نم ديدعلا طبر دقو ؟ليئارسإ

ةيبرعلا تاروثلا ضاهجإب "عيبطتلا" اذه
� rيغتلل ةضهانملا ىوقلا لبق نم
.ةقطنملا

!ع:اــــــغ�ب اوسنارــــــف روسيــــــفولا
نوـــكــــي نأ نــــكــــمــــي ،ةــــيــــلودــــلا ةــــحاسلا
+ب +يــعــقاوــلا قــفاوـــتـــلاو ضواـــفـــتـــلـــل
ديكأتلاب ايازم +تضراعتملا رظنلا يتهجو
اذإ ªاـــتـــلاـــبو ،اـــمـــهــــيــــمسا اــــقــــحــــتسا اذإ

نكمي ال تقو �ً اقح فقاوملا اعمج
.ن2رواحملا فلتخم +بو هنيب قيفوتلا

ةيقيقح ةحلاصم كانه نكت مل نكلو
�ديدعلا عيبطتب ةقلعتملا ةلاحلا هذه 
رمألا ،ليئارسإ عم ةيبرعلا لودلا نم
عضو دــــــــيــــــــفــــــــي نأ نــــــــكــــــــمــــــــي ناـــــــــك يذـــــــــلا
ماتلا بايغلا �إ رظنلابو .+ينيطسلفلا
نكمي ،�يئارسإلا بناجلا نم تالزانتلل
عقاولا � كانه نكي مل هنإ لوقلا

عم دحاو بناج نم مات قفاوت ىوس
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ةدحتملا تايالولا +ب مزالت ىوقأ نوناق
 .+يليئارسإلاو
�رُت ال تاقافتالا هذه نإف كلذلو
لجؤت يهو .مئاد مالس يأل سسألا
نــــم لــــلــــقــــت ً،اــــموـــــمـــــع ،يهو ،اـــــهءاشنإ
ودبت دق .ةrبك ةجردب اهئاشنإ ةيناكمإ

ركسعمللً اراصتنا نآلا عيبطتلا ةيلمع
وه اذه نأ دقتعأ ال يننكل ،wويهصلا
،ادج لجألا rصق راصتنا وهو .لاحلا

ةمظنألا نإ ."اللضم" اراصتنا ªاتلابو
ةموكحلاو بمارت ةقفاوم رظتنت يتلا
نــــــمض نــــــم نوــــــكــــــت نأ !ع ةــــــيــــــك2رـــــــمألا
اهيدل اهعيمج ليئارسإ عم +عبطملا

Öشم ءbةدـــــــعاـــــــق اـــــــهـــــــل نوـــــــكــــــــت نأ :ك
خضرت نأو ةياغلل ةشه ةيطارقميد
صاخ لكشب ة2وق ةيداصتقا طوغضل
)�طوـــــــــــــــــــــــغض وأ )نادوسلا ةـــــــــــــــــــــــلاـــــــــــــــــــــــح 
رهظُي .)برغملا ةلاح �( ةيسامولبد
تاـــهــــجــــلا عــــيــــمــــج نأ رصاــــعملا خ2راــــتــــلا
� ،تدقتعا يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا

اهيلع نأ ،رخآ ناكم يأ � وأ قارعلا
ةـــيـــعـــيـــبـــط rغو ةrبـــك تالزاـــنـــت مـــيدــــقــــت
� نمثلا عفدت نأ اهيلع ناك ،برغلل
 .ام ةلحرم
قلقلاب اسنرف رعشت:يموت رونلا دبع
نكمي له ؟ةقطنملا � ايكرت دوعص ءازإ
نيدلبلا +ب ةيلاحلا تارتوتلا rسفت
س2راب +ب تاقالعلا خ2رات مادختساب
؟ةرقنأو
تناك:اــــــغ�ب اوسنارــــــف روسيــــــفولا

عقاولا � ً،امئاد ةدوجوم تارتوتلا هذه
�ايسلا نوللا ناك امهم ،ايكرت ترهظ
wامثعلا اهيضاملً ارظن ،ةمكاحلا اهبخنل
�يـــئر سفاــــنــــمــــك ىــــتــــح وأ سفاــــنــــمــــك
"ة2روطا7مإ"ً اقباس تناك يتلا اسنرفل

�هذه .طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش 
ً،اقح ةديج نكت مل يتلا تاقالعلا

ناتسيد راكسيج سيئرلا دهع � ىتح
مهيلع قلطُي نيذلا - كارتألا تالاåجلاو
ةقالعلا تحبصأ مث – "نويناملعلا"

عم حضاو لكشب ةرتوتم نيدلبلا +ب
�إ »ةيمنتلاو ةلادعلا بزح« لوصو
.ايكرت � ةطلسلا

بزح راصتنا نأ ىرت اسنرفل ةبسنلاب
ءاج يذلاو ،ايكرت � ةيمنتلاو ةلادعلا
اذــه � ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا خـــيسbل ةـــجـــيـــتـــن
�نرفلا روظنملا �ً اrثأت لقأ دعي ،دلبلا

تارايت نم يأ راصتنا ةيلامتحا نم
يتــــــــــــلا ىرــــــــــــخألا "�اـــــــــــــيسلا مالسإلا"
لالخ سووهم لكشب اسنرف اهضفرت
تدأ امبر ."يبرعلا عيبرلا" تاضافتنا
ب2رـــــــــــــــقـــــــــــــــت �إ ة2روسلا ةـــــــــــــــمزألا ةرادإ
+يسنرــفــلاو كارــتألا +يساــموـــلـــبدـــلا
ةهوبشملا راودألا ضعب نإ .رباع لكشب
ةلواحم لالخ اسنرف اهب تماق يتلا
ىدأ6102 سطسغأ/بآ � بالقنالا
ىدأ مث ،نيدلبلا +ب ةوجفلا ةدا2ز �إ
ةيدركلا لئاصفلا حيلست اسنرف رايتخا
ةقث ةمزأ �إ ةيكbلا ةلودلل ةضهانملا

■.امهنيب ةقيمع
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