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اِحداءات "ا٨بسٸي٤ٹة".
ٜي ٢ا٤سئٹط أ ٪أظىٳ ٢ا٤بعسٸة األ٨سسٸس١سٹسة
ا٤ساالُ ٸؽ ٣١جٱدٸداً ٙ٤٭صٲٸال ،ٲجٳِد الب٬سٙسيٚ
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٬ع٬ ٫٤ ٫ٱيش ٧أظداً" .األظىٳ ٢ا٤ساالسُ ٠سي٪
٨ؽّٕالً خال ٢ا٤عسب اّ٤ي٩٤ٹة ا٤ري٬ٹسة ٤س١س٭سٯ
ظ٘ ّ٣ٷ ِي .0571 ٦ٲ٠ي ٪ظسالض ا٤سبسعسسٸسة
األ٨سٸ١ٹة ٜد أِس٥س ٫أ٬سٯ ٸسصسد األظسىسٳ٢
٤حٳشٹٯ ٜٳات العسٸة ٘ٷ ا١٤يزٸسبسٷ ٲأ٨سسٸس١سي
ا٤الجٹ٭ٹة.
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االفخخاحٍت
 ٧٤جؽٱد ا٤رٳز ا٤بٳ٤ٹٙيزٸة ٘ٷ ٘٭صٲٸال ٨سساظس٣
أؼد ظسشًي  ٫٨ا٩٤سظ٥ة ا٤حٷ ج٩س السٱسي ظسي٤سٹسيً،
ٲ٤سال٩ي ظ٭ٝٳ ٢ذ٨ ٣٠ ٫ِ ٟ٤سظ٥ة ٜي ٨ة٩٘ .سُ
د ا٤س٩سٳاشسٱسيت
اش ٸي ا٥ٕ٤ٹي ٪ا٤رٳزٶ جسص ا ظس ّ
ا٤حٷ جسُ٘  ٫٨ؼد ا٤خىس ا٩٤ٳشٯ لسد ا٤سرسٳز
ة أؼسد ٤سحسحس٩س١س٨ ٫س٫
٩٨ي ٸٙسق ِ٥ٹٱي ٨٭يِ ً
ا٤ف٩ٳ ٲاالظح٩ساز ٘ٷ ٌ١ٰ ٣را ٌسٲٖ.
٘ر٩ة أخىيز اخ٥ٹة ٲأخسٴ خيزشٹسة ،ـسّسٳالسيت
ذاجٹة جصا٨٭ٱي ِٝبيت ٨ٳلٳِٹة .ا٩٤٭ىٝة ا٤سحسٷ
٠ي٬ث جبدٲ ظحٵ ٲٜث ٜسٸب ٰسٷ األ٠سرسس أ٨س٭سًي
اليجث األؼد خىساً٘ ،سي٤سحسعسي٤سٗ ا٤سرٶ ـسئسٯ
ا٤سئٹط جؽي٘ٹص-ا٤حعي ٗ٤ا٤ٳو٭ٷ ٧٤-ٸبدُ ٨سٱسد اً
اليال٬ٱٹيز ٩٠ي ٰٳ ا٤ٹٳ ،٦ٲ ٧٤جبدُ أوسسا٘سٯ ٨فسدزاً
٥٤خىس ٩٠ي ٰٷ ا٤ٹٳ .٦اال أ ٪أظسبسيب ا٬سٱسٹسيز
٨عحٝب٥ٷ ٰٷ ٨دِي ٥٤حٙيإ٘ ،٢ال ٸ ٫١٩خ٥سه
ا٤رٳزٸة الي٤بٹسٲٜساوٹة ج٩ي٨يً ٩٠ي ال ٸ٩س١س ٫خس٥سه
ا٤صٸث الي٩٤يء .ٲا ٧٤ ٪ٸعدخ اال٬سٱسٹسيز ٲاظسحس٩سس
ا٤حعي ٗ٤ٲاش ا ت ـالالحٯ ٘سؤظسبسيب االظسحس٩سساز
ظحدِٳ٬ي ٤حٙيإ ٢أٍِِ ،٧٭دٰي  ٧٥ّ٬الؤِ ٪سٝسداً
ة ٠ي٬ث جّٹ ٛذٳزٸة أظصاب ا٤سحسعسي٤سٗ ٜسد
٘ٳالذٸ ً
الدأت الي٤صٲا ٢ٲظٹ١ٳ ٪ا٩٤عحٙٹد األٲ ٫٨ ٢ذ٤سٟ
ٰٳ ا٤رٳز اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة.
ا٨ ٪ؽي ٣٠ا٤رٳز ال ج٭حٯِ ِ٭د جعي ٗ٤اليت ز٠ٹ١يً،
ال ٣ا ٪ؼّبٹحٱي ا٤حٷ ظف٥ث ِ٥ٹٱسي السي٤س٭سحسيئسس
ا٩٥٩٤ٳظة ٲال ٸعحىُ أظد أ ٪ٸ٭١سٰيٰ ،ٷ أ٨سس
أظيظٷ ٤رٳز جحخر  ٫٨ا٤دٸٝ٩ساوسٹسة ِسي٨سةً
٤ٱي ،ٲ ٫٨جىٳٸسٰي ٲا٤سٜٷ الٱي ٬عٳ ٸ٩سٝسساوسٹسة
ِ٩ي٤ٹة زاظخة ٔيٸةً ذيالحةً١٘ .سي٤ ٪سصا٨سًي ِس٥سٵ
ا٤رٳز أال جٱ ٣٩أٶ شي٬ب  ٫٨شسٳا٬سب ا٤سعسٹسي
ا٤ٹٳ٨ٹة ٙ٥٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٧٥٘ ،٫جس١س ٫ذسٳز جسسٰسٹسب
ِع١سٶ أٲ ٜس٩سُ ظسصالسٷ الس ٣ذسٳز ٬سىسيٜسٱسي
االشح٩يِٷ ٰٳ األٰ ،٧ٲٍ٬س أ٬فيزٰي ٤ٱي ٰسٷ
ا٩٤عد ٤٭صيظيجٱي أٲ اخٙيٜيجٱسي ظسحسٵ ٲا٤ ٪س٧
جحساشُ ٰرٮ ا٤ؽّبٹة ،ٲال جصا ٢ظحٵ ا٤س٥سعسٍسة
جّبس ِ ٫االٝ٬عي ٦ا٤ىبٝٷ ٲا٤سبسّسد ا٤سىسبسٝسٷ
٥٤رٳز ا٤حٷ جئٸدٰي ٔي٤سبسٹسة وسبسٝسة السٙس سيجسٱسي
ا٩٤خحٙ٥ة٘ ،بٰ ٪را ال ٸّ٭ٷ ا٤ح١يظ ٣ٲا٤حساخسٷ
ا٤رٶ ال جع٩د ِٝبيٮ ،ال ٣ٸٙسق اـسسازاً ٲشسٱسداً
ٍِٹ٩ٹ٤ ٫حعٝٹ ٛا٩٤صٸد ٨س ٫ا٤سحسعسعس٘ ٫سٷ
ا٤عٹي اّ٩٤ٹؽٹة ٙ٥٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٫ٲجفعٹط األخسىسيء
٘ٷ اٝ٤ىيِيت ٠ي٘ة.

ٲ٬ع ٫الفد ذٳز جعسّسٵ ٬سعسٳ االؼسحسسا٠سٹسة،
ٲٸدز ٞش٩ٹُ أ٬فيزٰي ،ٲِ٥ٵ زأظٱس ٧ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص ،الؤ٬ٱي  ٫٤جف ٣ٸٳ٨يً ا٤ٵ ٨سظ٥ة ا٤س٭سفسس
ا٤٭ٱيئٷ ٨ي  ٧٤جٱص ٦آخس ٜالَ ا٤سأظ٩ي٤سٹسة ٘سٷ
اّ٤ي ،٧٤ٲ٤ٱرا ٠ي٬سث ٨سعسيٲ٤سة اٜسساز ا٤سدظسحسٳز
االؼحسا٠ٷ ٘ٷ اّ٤ي ٦اٙ٤يئث .جس٥س ٟا٤س٩سعسيٲ٤سة
ا٤حٷ  ٧٤جحع٘ ٛٝٷ ظٹ٭ٱي ،ٲا٤حٷ ٲِد جؽي٘ٹسص
ِٝبٱي الؤ ٪ا٤حّدٸالت ا٤دظحٳزٸة ظحعس ٫الس١س٣
ظي ٢ٲظٹح ٧ِ ٧ـ٩ٳ ا٤رسٳز ا٤سداخس٥سٷ ٲا٪
الىسٜ ٚي٬ٳ٬ٹة أخسٴ .ٲٰرا ٨ي ٠يِ ٪٭د٨سي أـسدز
ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ٘ٷ ا٤ٹٳ ٦األخٹس  ٫٨ا٤حسٙسٳٸسك
ا٩٤ٳ ٣٠ا٤ٹٯ ِد ٨ساظٹ ٧زئيظٹة جٝسس ا٤سّسدٸسد
 ٫٨ج ٟ٥اٝ٩٤حسظيت ٤حرسبسٹسث جسعسٳالت شسرزٸسة
ٜي ٨ة ِ٥ٵ ٘٭صٲٸال .ذٳز ذيالسحسة أٜسدا٨سٱسي ٘سٷ
ا٤داخ ٫٤ ٣جعيً٘ ِ٥ٵ ذٳزٸحٱي أٲ ذبيجٱي ٨سي ٤س٧
ج٭ى٬ ٛ٥عٳ اّ٤سي٤س٘ ،٧سي٤سرسٳز ٲ٤سدت ٘سٷ شسٳ
٠ساٰٹة ٲ٨عٹه ِدائٷ ،ٲظّث ٤سحسٕسٹسٹسس ذ٤سٟ
ظحٵ ٲـ٥ث ا٤ٵ ٨سظ٥ة السيجسث ٘سٹسٱسي ٨سّسي ا
ا٤رٳز ٰٷ ا٤عي٤ة إ٤سٸبة ِ ٫اٝ٤سيز ٲا٤سحسٝسسب
٨٭ٱي ٲ٨عيٲ٤ة ٨ٳا٠بحٱي ٰٷ إ٤يٸة.
ال ٸ١٩٭٭ي أ٬ ٪بي ٓ٤الحٙيإ٤٭سي ٲ٬سٝسٳ ٢السؤ ٪ا٤سرسٳز
اخ٥ٹيً ٲخيزشٹيً اليجث ٘ٷ ٨ؤ ٫ِ ٫٨أٶ ز ٬عسٳ
ا٤سأظ٩ي٤ٹة٘ ،ٱرا األ٨ي ٫٤ ٪ٸؤجٷ ٜسبس ٣ا٬سدظسيز
ا٤سأظ٩ي٤ٹة اّ٤ي٩٤ٹة ،اال أ٨ ٪سي ٸسصسبسس٬سي ِس٥سٵ
ا٤حٙيإ ٢ا٤ؽدٸد ٰٳ ٨سي جسعسٝسٝسٯ ا٤سرسٳز ٨س٫
ا٬صيشات ٲا٬حفيزات ٲا٤حٷ جٍٱس ٬حيئصٱي ٸٳ٨يً الّسد
ٸٳ٤ ٦حّ٩٥٭ي زٲظًي شدٸد ً ا٤سٹسعسيز ا٤سّسي٤س٩سٷ
ٲخيـةً ٸعيز اّ٤ي ٧٤ا٤ري٤د الؤؼد ا٤عيشسة ٤سٱسي،
ال ِس ٫خسٹسيزات
٤ٹؽيٰد خٹيزًا ظٹًي ٲٲاّٜٹًي ٲالدٸ ً
ظيالٝة أذبحث ٘ؽس٥سٱسي ،ٲ٤سٹسحسّس٥س٨ ٧س ٫ذسٳز
اؼحسا٠ٹة اٝ٤س ٪ا٤ٳاظد ٲاّ٤ؽسٸ ٫ا٤حٷ جّسىسٷ
ظفسسي ًا ٤سس٬ ٧ؽسسٱسسدٮ ٨سسٜ ٫سسبسس ،٣أ ٪ا٤سسبسس٭سسيء
االؼحسا٠ٷ ٲجسظٹخ ا٤سرسٳاالسث ا٤سدٸس٩سٝسساوسٹسة
٨ٱ٩حي ٪ٸ١٩٭ٱ٩ي أ ٪جعسٹسسا ٨سّسًي الس ٣ٲجسالش٦
ا٤ٳاظد ٨٭ٱ٩سي األخسسٴ ،ٲال ظسيشسة ٤سحسؤخسٹسس
ا٤دٸٝ٩ساوٹة العصة ا٤ب٭يء االؼحسا٠ٷ ،ال ٣جسئ٠سد
أ ٪ا٤ب٭يء االؼحسا٠ٷ ا٤ع٥ٹ ٧ا٤رٶ ٸى٥سب ٨س٭سٯ
أ ٪ٸعح٩سس ٲٸسسجسٝسٷ ٰسٳ ٨س٩س١س ٫ا٠ ٪سي٬سث
ا٤دٸٝ٩ساوٹة ا٤رٳزٸسة ظس٭سدًا ٤سٯ ٲا٤سحسٷ ٰسٷ
الدٲزٰي ٔيٸحٯ األظيض الحعسٸس اإل٬عي٠ ٫٨ ٪س٣
أؼ١ي ٢اّ٤بٳ ٸة ال اليظحبداِ ٢بٳ ٸة السّسبسٳ ٸسة
أخسٴ.

إصالحٍت ،بٍزوقزاطٍت و..ثىرٌت!
الّد اؼسحسدا ا٤سخسال٘سيت السٹس ٫ا٤سعس٥سٙسيء
االؼحسا٠ٹٹ٘ ٫ٷ ٘٭صٲٸال ظسٳ ٢جعس٩سٹسيت
ا٩٤سؼعٹ ٫ال٬حخياليت ا٩٤عيٍ٘ٹ ٫ٲظس١سي٦
ا٤ٳالٸيت ٘ٷ ؼٱس ٬ٳ٘٩بس اٝ٤ي  ،٦اؼسحسدت
٤ٱصة اال٬حسٝسي السٹس ٫أوسساٖ " ا٤سحسعسي٤سٗ
ا٤ٳو٭ٷ".
٘ٝد ِي ا٤سعسصب االؼسحسسا٠سٷ ا٤س٩سٳظسد
ٙ٤٭صٲٸال ظٙ٥يءٮ ٤ع ٣أظصاالٱس ٧ٲاال٬مس٩سي٦
ا٤ٹٯ ٤ب٭يء أ٠بس ظسصب ذسٳزٶ ٘سٷ ٘س٭سصٲٸسال
ٲاٝ٤يز ا٤الجٹ٭ٹة .جس ت األظصاب وٳٸالً ٲ٧٤
جعحصب ش٩ٹّٱي ٥٤دِٳ ظسحسٵ اٺ .٪أ٨سي
ظبب ز٘ك ظ ٣األظصاب ٤٭ٙعٱي ٲاال٬خسان
٘ٷ ـٙٳٖ ا٤عصب االؼسحسسا٠سٷ ا٤س٩سٳظسد
٘حّبس ِ٭ٯ الخؽٹحٱي ِ٥ٵ ا٤سدٸس٩سٝسساوسٹسة
ٲا٤حّد ٸة ا٤عصالٹة ٲجسٴ ٘سٷ ٲشسٳ ظسصب
ذٳزٶ ٲاظد أ٨س ٸٱد ا٤رٳز ٲجىي٤ب ا٤سئٹط
جؽي٘ٹص الي٤عفٳ٥ِ ٢ٵ ا٩٤صٸد  ٫٨ا٤سٳٜسث
٥٤بعد ٘ٷ ا٩٤ٳلٳَ.
ٲا٬ٯ ِرز ال ٸ ٫١٩أ ٪ٸّ ٣ّ٥ا٤سحسخس٥سٗ ِس٫
جٳظٹد ا٤٭مي ٢العصة ظ٩يٸة ا٤دٸ٩سٝسساوسٹسة
ا٤سسحسسٷ ٤سس ٧جسسّسسسٖ زظسسٳخسًي ٘سسٷ األزق
اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة اال الّد ٲـٳ ٢ا٤سئٹط جؽسي٘سٹسص
ا٤ٵ ا٤ع٥ىة ،ٲا٤حٷ ال ٸسعس٩سٹسٱسي ٘سٝسه
اليٝ٤ٳا٬ٹ ٫ا٤حٷ جع٩ط ٲظحسعس٩سط " ا٤سٵ
األالد" الٳشٳ أظصاب أٸيً ٠ي٬ث جٳشٱيجٱسي الس٣
أٸمًي ال٩٩يزظة ِ٥٩ٹة جئ٠د ِس٥سٵ ظسسؾ
ٔي٤بٹة ا٤حؽي٘ٹصٸٹ٥ِ ٫ٵ ا٤سدٸس٩سٝسساوسٹسة
ّ٠٭فس أظيض ٲ٨عسّّ٘ ٞي٘ ٢ٷ ذٳز ٰسٷ
٘ٷ أ٨ط ا٤عيشة ٤حّصٸسص ا٤سدٸس٩سٝسساوسٹسة
ا٩ّ٤ي٤ٹة ٩٠ي ٰٷ العيشة ٤حدِٹ ٧ـٙٳ٘سٱسي
٨س٫
الحٳظٹد ا ٣٩ّ٤ا٤سرسٳزٶ ٲاالظسحسٙسي
ا٤ح٭ٳَ ا٤رٶ ٸئ ٫٨ا٤عٹٳٸة ٤ح ٟ٥ا٤فٙٳٖ.
ٗ
ّ٘ٳلًي ِ ٫االظحصيالة ٥٤س٭سداء ٤س ٧جس١سحس ِ
أظصاب ا٤حعي ٗ٤الي٤حس ال ٣أٜدِ ٦د ٨٭سٱسي
ِ٥ٵ جٝدٸ٨ ٧سؼعٹ ٫خيـٹ ٫السٱس٘ ٧سٷ
٨٭يوٜ ٛد ٦ا٤عصب االؼحسسا٠سٷ ا٤س٩سٳظسد
٨سؼعٹ٤ ٫ٯ ٘ٹٱي ٘ٷ ٨عيٲ٤ة ٨٭ٯ ال٬سحسصاَ
ا٬حفيز ا٤رٳز اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة الؤ٨ط ا٤عيشة ٤سٯ.
٩٠ي اؼح١ث ج ٟ٥األظصاب  ٫٨أ٬سٱسي جسٝسد٦
ا٤دِ٩٤ ٧سسؼسعسٷ ا٤سعسصب االؼسحسسا٠سٷ
ا٩٤ٳظد ٘ٷ ِد ٨٭يو ٛٲ ٪أ ٪ٸسبسي زٰسي
الي٤دِ ٧ذاجٯ ٨ىي٤بةً اٸيٮ الّ٩ي٥٨حٱي ّ٨ي٥٨سة
ا٤٭د ال ّ٨ي٥٨ة ا٤حيالُ.
٩٠ي ذٰبث الّك ج ٟ٥األظسصاب٠ ،سي٤سعسصب
ا٤ؽٹٳِٷ اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٲظصب أزق األشسدا
 ،٣١٥٤ا٤ٵ ظد ٨ٱيش٩ة ا٤عصب االؼحسا٠ٷ
ة اٸسيٮ السي٤سعسصب ا٤سٕسيزٚ
ا٩٤ٳظسد ٲاـسٙس ً
الي٤بٹسٲٜساوٹة ٲاإلـالظٹة اذ ٲـٙٯ ا٤سعسصب
ا٤ؽٹٳِٷ الؤ٬ٯ ظصب ال وبٝٷ ٸعٳٶ ٘سٷ
ـٙٳ٘ٯ ٨٭يل٥ٹ ٫٨ ٫وبسٝسيت ِسد ٠ ،س٩سي
أ ا٬ٳٮ ّ٤د ٦جعدٸدٮ الس٬ي٨صيً ظٹيظسٹسيً٨-س٫
أٶ ؼس١س٠ ٣سي٘ -٪سٷ ٨سسظس٥سة ٨سي ٜسبس٣

ا٤حؤظٹط.
ٜد جبدٲ ٤ٱ ٧جفس٘يت وسيئؽسة ٲ٨سعسيٲالت
إلٌٱيز ؼصيِة ٨بي٘ ٓ٤ٹٱي الخٳق ا٤سٕس٩سيز
٘ٷ ظصب ٲ ٪جعدٸد الس٬ي٨س ظٹيظٷ ٤سٯ،
ٰٷ زال٩ي ٠ر ٟ٤الي٤٭عبة ٤ٱ ٫١٤ ،٧ا٤عسصب
االؼحسا٠ٷ ا٩٤ٳظد ٤س ٧جس٭سؽس سٯ ٬سخسبسة
ظٹيظٹة أٲ ش٩يِة ٘١سٸة السٔبة ٨٭ٱسي الس٣
أ٬ؽؤجٯ لسٲز ٲظيشة ذٳزٸحي٘ ٪سسلسحسٱس٩سي
ا٤عس٠ة ا٤رٳزٸة اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ا٤حٷ ال ٸس٩س١س٫
اظحٳاإٰي ٘ٷ ٜي٤ب ٨عد ظٙ٥يً ،أٲ لبىٱي
البس٬ي٨س ظٹيظٷ ٨سظٳ ٦الؽ٨ ٣١عب.ٛ
٘ي٤عصب االؼحسا٠ٷ ا٩٤ٳظد ٙ٤٭صٲٸال PSUV
ٸّح٩د ظٹيظة ا٩٩٤يزظة ا٥٩ّ٤سٹسة ا٤سحسٷ
شّ٥ٱي ٨عد اً ٤ٯ الع٥ٳ٠ٯ ِي٨ةً ظٳاء ِ٥ٵ
ا٩٤عحٳٸٹ ٫ا٤ح٭ٍٹ٩ٷ أٲ األٸسدٸسٳ٤سٳشسٷ،
٘ي٤ح٭ٍٹٰ ٧ٳ ظصب ٜٳٶ ذٳزٶ ٜي ز ال ظسصب
ٲٔ٩يئٷ الىٷء ٨سٝسّ٥سد ،ٲاألٸسدٸسٳ٤سٳشسٹسة
اؼحسا٠ٹة جؤخر ؼد اظ٩سازٰي ٨س٨ ٫سدٴ
ذٳزٸة أِميء ا٤عصب ٲاجصيٰيجٱ ٧ا٤حٷ ٰسٷ
اجصيٰيت إ٤ي٤بٹة اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ا٤سبسسٲ٤سٹسحسيزٸسة
ا٤حٷ جؽس١سِ ٣فسب ا٤سعسصب ٲأظسيظسٯ
ا٥ّٙ٤ٷ ا٤داِ.٧
ٲ٩٠ي ز ا٤س٘ٹٔ ٛٳ٬صا٤ٳ ٔٳ٨ٹص اٝ٤ٹي ٶ ٘ٷ
ا٤عصب ٘ٷ ٠يز٠يض الؤ٬سٯ ا٠ ٪سي ٪ظسصالس٭سي
ٸّي٬ٷ  ٫٨اإلـالظٹة ٲا٤بٹسٲٜساوٹسة ٘سب٬سٯ
أٸمًي ٸصّٰ ٣يجٹ ٫اٺ٘حسٹس ٫جسّسي٬سٹسي٨ ٪س٫
ا٤رٳزٸة إ٤ي٤بة ٘ٷ ا٤عصب٘ ،ب٠ ٪س٭سي ٬سعس٫
٬عحٙٹد ٨ ٫٨ؽي ٣٠ظصال٭ي ٲّ٨مالجٯ اّ٤د
الصّ٥ٱي ٨عس٠يً ذٳزٸيً ٸصٸد  ٫٨ؼد ظسٹسٳٸسة
٠ي٘ة ا٤حٹيزات ٘ٷ ٬ميالجٱي ٘ٹ٩ي الٹ٭ٱي أٲ ُ٨
أِدائٱي ٘ٷ خيزز ا٤عصب ٘حبٝٵ ا٤سعسٹسٳٸسة
ٲا٤رٳزٸة ٰ٩ي ا٤ع٩سحسي ٪ا٤عسيئسدجسي٘ ٪سٷ
ظصال٭ي٘ ،ب ٧١٬أ٬ح ٧ا٤رٸ ٫جٕسٜٳ٘ ٪ٷ آ٘يج٧١
ا٤حٷ جعحٕس ٧١ٜٲجبح ٧١ّ٥ٲجحٕرٴ ِ٥ٹ١س٧

٠ي٤خالٸي ا٤عسوي٬ٹة ٘ال ٸبس ٛاال ٰسٷ ٲال
جب ٛاال أظصاب جعسّسٵ ٤س٭سعسب ا٤سرسٳز
٤٭ٙعٱي السعسصسة ا٤س٩سؽسيز٠سة ٲٸعسّسٵ
الٹسٲٜساوٹٳٰي ٤عٹيش ا٩٤٭يـب.
ش٩ٹّ٭ي  ٧٥ّ٬الؤ ٪ا٤رٳز ٤س ٧جسبسدأ اال ٨سُ
ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ،ٲِ٥ٹ٭ي أٝ٬ ٪س العٝٹٝة ٜسد
ال جّصب٭ي ِ٥ٵ اإلوال ٚٲٰسٷ أ ٪ا٤سرسٳز
جدٲز ظٳ ٢ز٨ص ٲاظد ٲظٹسد ٲٰسٳ ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص ،ٲاأل ا ا٤رٳزٸة األٲ٤ٵ ٘ٷ ٘٭صٲٸسال
ٰٷ ا٤عصب االؼحسا٠ٷ ا٩٤ٳظد ٙ٤س٭سصٲٸسال.
٘ ٫٩أزا أال ٸّىٷ ا٤عصب األ٠رس ؼسّسبسٹسةً
٘ٷ ا٤بال ظٝٯ ٠عصب ٜيئد٘ ،ٱٳ ال ٸسحس٭س١سس
٘ٝه ٤دٲز ا٤عصب ،ال ٣ٸح٭١س ٩٤الٸٹ ٫األ٬فسيز
٘ٷ ٠ي٘ة ا٩٤٭يو ٛاٙ٤٭صٲٸ٥ٹسة ا٤سرٸس٤ ٫س٧
ٸصحّ٩ٳا اال ظٳ ٢ظصب ِبس الٳِٹٯ ٲ٨سٲ٬سحسٯ
ِ ٫جسىس٥سّسيت ا٤ؽسسٸسعسة األِسٍس٨ ٧س٫
ا٤بسٲ٤ٹحيزٸي اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ا٤حٷ أ٨ي٨سٱسي ٨سٱسي٦
ٍِي٥ِ ٦ٵ زأظٱي جخ٥ٹؿ ا٤عصب  ٫٨آ٘يجٯ
ا٤بٹسٲٜساوٹة ٲاإلـالظٹة ٲا٤حسفسدٶ ٤سرسٳز
ا٤بسشٳاشٸة ا٩٤مي ا٩٤عح٩س  ،ٲِ٥ٵ ٰرٮ
ا٤بسٲ٤ٹحيزٸي أال جمٹُّ ٲٜحٱي ٲشسٱسٳ ٰسي ٘سٷ
ّ٨يز ٞذي٬ٳٸة ال ٜٹ٩ة ٤ٱي.
٘سٷ
٘ب٠ ٪ي٬ث ٰرٮ األظسصاب ا٤س٩سٳشسٳ
ا٤حعي ٗ٤ا٤سٳوس٭سٷٰ ،سٷ أظسصاب ا٤سرسٳز
ا٤بٳ٤ٹٙيزٸة ٩٠ي جفٗ ٙ٬عٱيّ٘ ،س٥سٹسٱسي أ٪
جؤخر ـٗ ا٤رٳز الي ٣ّٙ٤ا٤رٳزٶ ٲا٩٩٤يزظة
ال الي٩٤ىي٤بة ال١٩يظب ا٬حخيالٹة ٰ٭ي ٲٰ٭ي.ٞ
ِ٥ٹٱي أ ٪جحخ٥ؿ  ٫٨شساذٹ ٧ا٤بٹسٲٜساوسٹسة
ا٤حٷ ٬خست ٍِي٨ٱي ٨٭ر ِسٝسٳ ِسد ٲأ٪
ج٭ى ٫٨ ٛ٥شدٸد ٘ٷ ٲظد ٬مي٤ٹة جس٥سبسٷ
جىّ٥يت ا٤بسٲ٤ٹحيزٸي اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ٲجس١سٗ ِس٫
ا٩٤ؽيز٠ة ٘ٷ ا٤دِيٸة ا٤ع٥بٹة ا٤حٷ جسٲّز
٤ٱي ا٤بسشٳاشٸة ٲظٙ٥يإٰي.
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 ُ٨ا٬حٱيء ا٤فالظٹة ا٤حٷ ٨٭عحٱي ا٤صس٩سّسٹسة
ا٤ٳو٭ٹة ٥٤سئٹط جؽي٘ٹص السبـسداز ٨سساظسٹس٧
٤س٥سصس٩سّسٹسة
زئيظٹة ٲ ٪ا٤عيشة ٤س٥سّسٳ
ا٤ٳو٭ٹة ٩٥٤سٳا٘سٝسة ِس٥سٹسٱسيِ ،سي شِس٩سيء
ا٤س٩سّسسيزلسة ا٤سسٙس٭سصٲٸسس٥سٹسسة ا٤سٙسس٭سصٲٸس٥سسٹسٹسس٫
" ٤ٹعحٙٹٝٳا" ٲٸٳاشٱٳا ا٤ع " ٧١األٲجٳٜساوٷ"
ا٤رٶ ٸحٙس الٯ ا٤سئٹط جؽي٘ٹص.
ا٬ىٝ٥ث ٰرٮ ا٤دِيٲٶ الّد أ ٪أٜسس ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص ٨ 48سظٳ٨يً زئيظٹيً ٘ٷ ا٤ٹٳ ٦األخٹس
 ٫٨ا٩٤د ا٩٩٤٭ٳظة ٤ٯ ٜ ٫٨ب ٣ا٤سصس٩سّسٹسة
ا٤ٳو٭ٹة ،ٲجؽٰ ٣١رٮ اٝ٤ٳا٬سٹس ٫شسصءًا ٨س٫
٨ص٩ٳَ اٝ٤ٳا٬ٹ ٫ا٤حٷ ٠ي ٫٨ ٪اٙ٩٤حسق أ٪
جٝس ٘ٷ ظي٤ ٢ٳ ٜب ٣اٜحساض ظحٳز .4112
أذيزت ا٩٤ساظٹ ٧ا٤صدٸد ا٤حٷ ج٭ٍ٬ ٧ٳاظسٷ
ِد ٘ٷ ٘٭صٲٸال٠ ،يٝ٤ٳات ا٩٤ع٥عة ٲاإل از
اّ٤ي٨ة ٲاإل٬حيز ا٤سصزاِسٷ ٲ٬سٍسي ٦ا٤سحسؤ٨سٹس٫
االشسحسس٩سسيِسسٷ ٲٔسسٹسسس ذ٤سسٔ ،ٟمسسب ٨س سسيت
اٙ٤٭صٲٸ٥سٹسٹس ٫ا٤سرٸس ٫ظسيزٲا ٘سٷ ؼسٳازَ
٠يز٠يض ّ٨بسٸ ٫ِ ٫ز٘مٱ٤ ٧ٱرٮ اٝ٤ٳا٬سٹس٫
ا٤حٷ جمُ-ظعسب زأٸسٱس-٧ظس٥سىسيت ٔسٹسس
٨عدٲ الٹ ٫ٸدٶ ا٤سئٹط .ٲظّٳا ٥٤حؽ١ٹٟ

الدظحٳزٸة ٰرٮ ا٩٤ساظٹ ،٧اال أ ٪ا٩٤عس١س٩سة
ا٥ّ٤ٹي ز ت ِيٲٸٱ ٧الّد٨ي أِ٥٭ث أ ٪ا٤سئٹط
ظسؾ ِ٥ٵ ا٤عفٳ٥ِ ٢ٵ ٨ٳا٘ٝحسٱسي ِس٥سٵ
٨ ٣٠سظٳٜ ٦ب ٣اٜسازٮ٩٠ .سي أ ٪ا٤سٝسٳا٬سٹس٫
ِسلث ٩٤٭يٜؽيت وٳٸ٥ة ال ٣ٲج ٧جؤشٹ08 ٣
ٜي٬ٳ٬ي ٨٭ٱي  ٧٤ٸٝسّٰي ا٤سئٹط أل٬ٱي ٤س ٧جسعسً
ال٭فٹب ٠يٖ  ٫٨ا٩٤داٲالت ظٳ ٢أٰس٩سٹسحسٱسي
ٲ٬حيئسصسٱسي ٲظسحسحسس ٞظسحسٵ ٲٜسث الظسٛ
٤ح٭يٜؽٱي ا٤صّ٩ٹة ا٤ٳو٭ٹة ٲجفٳت ِ٥ٹٱي.
الّد ا٘ؽي ٢اظحٙحيء ا٤دظحٳز اٝ٩٤حسض ّ٥٤سي٦
 ،4112أِ ٫٥ا٤سئٹط ِٜ ٫سبسٳس٤سٯ ٤س٭سحسيئسس
االظحٙحيء ٲاٸ٩ي٬ٯ الي٤دٸٝ٩ساوٹة ٲاؼسيزاجسٱسي
ٲلسٲزجٱي ٥٤رٳز  ،ٲجٳِد الؤٰ ٪رٮ ا٤حسّسدٸسالت
ا٤حٷ جّىٷ ا٤رٳز ويالّيً اؼحسا٠ٹي زا ٸ١سي٤سٹسيً
ظحٝس الٳظيئٜ ٣ي٬ٳ٬ٹة أخسٴ .ا ٪اٜسساز ٰسرٮ
ا٩٤ساظٹٰ ٧ٳ خىٳ ٤ٹط  ٫٨ؼؤٰسي ٘سٝسه
شٸي جع ٧١ا٤دٲ٤ة ال٩صيالت ِد ٠ي٬ث ِسي
٩٨٭ٳِة  ٫٨ا٤دخٳ٘ ٢ٹٱي٠ ،ي٤عٹىس ِس٥سٵ
ا٤عٳ ٚا٤داخ٥ٹة ،ال ٣أٸميً ُ٘ ا٤سرسٳز ٬سعسٳ
األ٨ي٥٤ ٦ح٥ٝٹ ٫٨ ٣ٲز ا٤دٲ٤ة ٘ٷ ِد أ٨سٳز
ٲا٤بسدء السحسىسٳٸسس ا٤س٩سصسي٤سط ا٤سّس٩سٳ٨سٹسة
" ا١٤ٳ٨ٳ٬يت" ٤حؤخر ٲزٰسي ال االشسحس٩سيِسٷ

٘ععب ال ٣االٜحفي ٶ ٲاّ٤ع١سسٶ ٠سر٤س.ٟ
٘ٝد جبدٲ ِ٥٩ٹة ٨س٠ص اّ٤دٸد  ٫٨األ٨ٳز ٘ٷ
ٸد ا٤ع٥ىة ا٩٤س٠صٸة جٳشٱسًي ٬سعسٳ ا٤سعس١س٧
االظحبدا ٶ ّ٘الً ،ٲألـبط ٰرا األ٨س ـعٹعسيً
٤ٳ أٰ ٪رٮ اٝ٤ىيِيت ٠ي٬ث جسيالسّسة ظسيالسٝسًي
٩٤٭ٍ٩يت ؼّبٹة أٸًي ٠ي ٪ؼ٥١ٱسي ٲ٨س ٫ذس٧
ظّث ا٤ع١ٳ٨ة ا٩٤س٠صٸة ٤ععبٱي ٨٭ٱسي ،اال
أٰ ٪رٮ اٝ٤ىيِيت جيالّة ٥٤بسشٳاشٸة ،ٲظسحسٵ
ا٤ع٥ىيت ا٤حٷ ظححبُ ٤س٥س٩سس٠سص ٤س ٧جس١س٫
٨ٳلٳِة ٘ٷ ٨ح٭يٲ ٢ظ ٛاال٬حخيب ٲا٤ععب
ا٤ؽّبٹٹ ٫ال ٣الٹد السٹسسٲٜسساوسٹسة ا٤سٳالٸسيت.
٘٥ّٙٹيً ظحح٨ ٧س٠ص ا از ٜىيِيت ٲظسعسب
ظ٥ىيت  ٫٨ٸدٶ ا٤بسشٳاشٸة ٲا٤بٹسٲٜسساوسٹسة
ا٤ٵ ٸدٶ ا٤دٲ٤ة ،ٲ ٫٨ذ ٧ظٹح ٧ا٘ ٣٩ّ٤سٷ
ٙ٬ط ا٤ٳٜث ِ٥ٵ جىٳٸس ا٩٤صي٤ط ا٩ّ٤ٳ٨ٹة
"ا١٤سٳ٨سٳ٬سيت" ٲا٤سس٘سُ ٨س ٫خسبسسات ِس٩س٣
ا٩٤٭ٍ٩يت ٲا٥٤صي ٪ا٤ؽّبٹة ٤ححٳ٤ٵ ا٩٤سٱسي٦
ال٭ٙعٱي.
ٲٔي٤بيً ٨ي جىي٤ب أـٳات "٨حٱٳز " ال٭ٰ ٣ٝسرٮ
ا٤ع٥ىيت ٨بيؼس ً ا٤ٵ ا٩٤صي٤ط ا٩ّ٤ٳ٨سٹسة
٨ح٭يظٹة أٰ ٪رٮ ا٩٤صي٤ط جسحسؽس١س٨ ٣س٫
ظ١ي ٪ا٩٤٭يو ٛا٤حٷ جٝٳ٘ ٦سٹسٱسي ،ٲجسٳشسد
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اّ٤دٸد  ٫٨ا٩٤٭يو ٛا٤حٷ جعسزت  ٫٨األ٨ٹسة
٨٭ر ٨د ٜسٸبة ،أٶ أ ٪ظ١ي٬ٱي ٤ٹعٳا ِ٥سٵ
زاٸة ٠ي٘ٹة الس١سٹسٙسٹسة ا از ا٤س٩سئظسعسيت
االٜحفي ٸة أٲ ظحٵ الٳظسيئسِ ٣س٩س ٣اإل از
ِ٩ٳً٨ي ٘١ٹسٗ ظسٹسحس ٧جعس٥سٹس٩سٱس ٧جس٥سٟ
ا٤ع٥ىيت! ال ٸ٭ٍس ا٤ٵ ا٩٤صي٤ط ا٩ّ٤ٳ٨سٹسة
ِ٥ٵ أ٬ٱي أ٨س ذي٬ٳٶ ،ال ٣أظيظٷ ال ٸس٩س١س٫
ا٤سسحسسٝسسد ٦السسي٤سسخسسٹسسيز ا٤سسسا ٸسس١سسي٤سسٷ ٲ٬سسٯ،
٘ي٤بٹسٲٜساوٹة ج٭٩ٳ ٲجص ا ٜٳ ً ٲجحٱد ا٤رسٳز
ٲال الد  ٫٨االظحٙي  ٫٨اّ٤٭سيـسس ا٤سرسٳزٸسة
٥٤حفدٶ ٥٤بٹسٲٜساوٹة ٨س ٫شسٱسة ٲإلٸسصسي
ا٤بدٸ ٣ا٤صدٸس اٝ٤ي ز ِ٥ٵ جسٳ٤سٷ ظس٥سىسيت
ِد  ٫٨ا٤دٲ٤ة  ٫٨شٱة أخسٴ.
٘ي٤دٲ٤ة اٺ ،٪ظح٩ع ٟالسٹسدٸسٱسي ظس٥سىسيت
شدٸد ٠ي٬ث ظ١سسًا ِس٥سٵ زشسي ٢األِس٩سي٢
ٲزإٲض أ٨ٳا٤ٱ ٧ٲال٭ٙسط ا٤سٳٜسث ظسحسحسسٞ
اّ٤دٸد  ٫٨ا٤ع٥ىيت ٩٥٤صي٤ط ا٤سّس٩سٳ٨سٹسة
٤ححٳ٤ٵ ا ازجٱي ٲجس٭س٩سٷ ا٤سخسبسسات ٤سدٸسٱسي
اظحّدا ًا ٨٭ٱي ٤حٳ٤ٷ ا٩٤صٸسد ٨س ٫ا٤س٩سٱسي٦
ظّٹيً ٥٤حٝد٬ ٦عٳ ٸٝ٩ساوٹة ٨بيؼس ٸس١سٳ٪
ا٤ح٩رٹ٘ ٣ٹٱي ٰٳ ا٤خٹيز ا٤رسي٬سٷ السي٤س٭سعسبسة
ٙ٥٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٫ٲاإل از ا٩٤بيؼس ٰٷ ا٤سخسٹسيز
األٲ ٢ٲا٩٤حٳا٘س ٤ص٩ٹُ ا٩٤ٳاو٭ٹ.٫
ٲٰ ٫٨رٮ ا٤فالظٹيت ا٤سصسدٸسد ـسالظسٹسيت
اٜحفي ٸة ٲاشح٩يِٹة٘ ،عٹح ٧اٸصي ٨س٥س١سٹسة
شدٸد ٰٷ "ا١٥٩٤ٹة االشح٩يِٹسة" ا٤سحسيالسّسة
٩٥٤صي٤ط ا٩ّ٤ٳ٨ٹة ا٤حٷ ظحعسفسِ ٣س٥سٵ
أ٨ٳا ٢ظ٭ٳٸة ٝ٥٤ٹي ٦اليظحرس٩سيزاجسٱسي ا٤سحسٷ
جدٸسٰي ٲجٳشٱٱي ال٭ٙعٱي الؽس١س٨ ٣عسحسٝس٣
ِ ٫ا٤ع٥ىة ا٩٤س٠صٸة ٲأٶ ظ٥ىة ٨سعس٥سٹسة
أخسٴ .ٲٸحسا٘٨ ٛسُ ٰسرٮ ا٤س٩س٥س١سٹسة أٸمسًي
ـالظٹيت ٩٥٤صي٤ط اليخحٹيز ٜىيِيت اإلٙ٬يٚ
ا٤حٷ جساٰي ٨٭يظبة ِ ٫٨ٳائد األزاليض ا٤سحسٷ
جعٝٝٱي ال٩ؽيزٸّٱي ،ٲجؽٰ ٣٩رٮ اٝ٤ىيِيت
أِ٩ي ٢ال٭يء ا٩٤٭يش ٢ا٤س١سٳ٨سٳ٬سٹسة ٲا٤س١س٥سٹسيت
األٰ٥ٹة ٲ ِ ٧اإلِال ٦األٰ٥ٷ ٠سٷ ٸسحسٝسد٦
ٲٸعيً٘ ِ٥ٵ اظحٝال٤ٯ ِ ٫ا٤دٲ٤ة ٘سٹس١سٳ٪
ج٩ٳٸ ٣اإلِال ٦اشح٩يِٹيً ٲالّٹداً ِ ٫ا٤ع٥ىسة
ا٩٤س٠صٸة ا٤حٷ ظٹحميء ٢ٲزٰي جدزٸصٹيً ٘سٷ

٠ي٘ة ا٩٤صيالت ٲٰٷ إ٤يٸة  ٫٨ا٤س٩سصسي٤سط
ا٩ّ٤ٳ٨ٹة أـالً.
أ٨ي أظد ا٩٤ساظٹ ٧األ٠رس اذيز ً ٥٤صسد٘ ،٢سٱسٳ
٨سظٳ ٦ٸح٭يٲ ٢جؽ١ٹ٨ ٣ٹ٥ٹؽٹيت ؼسّسبسٹسة
جيالّة ٩٥٤صي٤ط ا٩ّ٤ٳ٨ٹة ،ٲا٤سحسخسٳٖ ا٤سرٶ
جسٲّز ٤ٯ اّ٩٤يزلة ٰٳ أٰ ٪رٮ ا٩٤ٹ٥ٹسؽسٹسيت
ظح١ٳ٨ ٪ؽيالٱسة ٤س٩سرسٹسالجسٱسي ٘سٷ ٠سٳالسي
ا٩٤ع ٳ٤ة ِ ٫ا٤سحسفسدٶ " ألِسداء ا٤سرسٳز ".
١٤٭ٱ ٧ال ٸسٲ ٪اٙ٤س ٚا٤ؽيظُ الٹ ٫وسبسٹسّسة
ا٤٭ٍي٨ٹ ٫ا٩٤خحٙ٥ٹ ٫ا٤ٵ ظد ٠بٹس٘ ،س٭سٍسي٦
ا٤عصب ا٤ٳاظد ٘ٷ ٠ٳالي ٸعح١س ٲٜ٘ ٛسي٬سٳ٬سٱسي
ـالظٹة جٳشٹٯ ا٩٤٭ٍ٩يت ا٤ؽّبٹة ٲجعسدٸسد
٨ٱي٨ٱي ٲـالظٹيجٱي٥ّٙ٘ .ٹيً ج ٟ٥ا٩٤ٹ٥ٹؽٹيت
٨ي ٰٷ اال ٨ٹ٥ٹؽٹيت ّ٨ىّ٥ة ظحٵ ا٬ٱسي ٨سي
ِي ت ج٭ ُ٩ٝ٤ ُٙأِداء ا٤سرسٳز أٲ السيألظسسٴ
أِداء ا٤عصب ا٤ٳاظد ٲٍ٬ي٨ٯ ،ٲا٤عي٨ ٢خح٥سٗ
ج٩ي٨يً ٘ٷ ٘٭صٲٸال٘ ،بّد ا٩٤عيٲ٤ة االٝ٬الالسٹسة
اٙ٤يؼ٥ة ٘سٷ ِسي 4114 ٦ا٤سحسٷ ٜسي جسٱسي
ا٤بسشٳاشٸة اٙ٤٭صٲٸس٥سٹسة السدِس ٧ـسسٸسط ٨س٫
ا٤ٳالٸيت ا٩٤حعد ٥٤حّدٶ ِ٥ٵ ا٤دٸٝ٩ساوٹة،
ٲشد ا٤٭يؼىٳ ٪االشح٩يِٹٳ ٪ٲا٤عٹسيظسٹسٳ٪
ِ٩ٳً٨ي أ٬ٯ  ٫٨ا٤مسسٲزٶ خس٥س٨ ٛس٭سٍس٩سيت
ؼّبٹة جم ٫٩أ ٪ٸ١ٳ٨ ٪فٹس أٶ ٨سعسيٲ٤سة
اٝ٬الالٹة شدٸد اٙ٤ؽ ٣ا٤عحس٩سٷ ،ٲ٤سحس١سٳ٪
ٰسسرٮ ا٤سس٩سس٭سسٍسس٩سسيت زِ سًي ٤سس٥سسد٘سسيَ ِسس٫
ا٤دٸٝ٩ساوٹة٤ .حعٝٹٰ ٛرٮ إ٤يٸة ال ٸس٩س١س٫
أ ٪جٳلُ ٰرٮ ا٩٤٭ٍ٩يت ٠ر٤س ٟالسٹس ٫ٸسدٶ
ا٤ع٥ىة ٘ٙٷ جصيزب ظيالٝة ظٳ ٢اّ٤ي٤ ٧٤س٧
جٙؽٝ٘ ٣ه-أٶ ا٩٤٭سٍس٩سيت -السي٤سد٘سيَ ِس٫
ا٤دٸٝ٩ساوٹيت ال ٣ظحٵ جعٳ٤ث أل ٲات ٩ٜسُ.
٘١ي ٪ا٤حٳشٯ اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٘ٷ ٰرا ا٩٤صيٰ ٢سٳ
٨عيٍ٘ة ٰرٮ ا٩٤٭ٍ٩يت ِ٥ٵ اظحٝال٤ٹسحسٱسي
الؤٶ ؼ ٫ِ ٣١خىس ا٤عّٷ ا٤سالعٷ ٠ٷ ال
ٸعحّبدٰي زأض ا٩٤ي ٢ٲِ ٫ا٤خىس اٺخس ٲٰٳ
ا٤ٳٜٳَ ٘ٷ ٘خ ا٤بٹسٲٜساوٹة ٲاال٬عس٭سيء ٤سٱسي.
ٲٰ ٫٨رٮ ا٩٤٭ٍ٩يت ا٤س٩سعسحسٝس٥سة٤ ،سدٸس٭سي
ا٩٤صي٤ط ا٩ّ٤ٳ٨ٹة ا٤حٷ ظح١ٳ ٪ا٩٤ع ٳ٤ة
ِ ٫جؽ١ٹ ٣ا٩٤ٹ٥ٹؽٹيت ٲجدزٸبٱي ٲجٳشٹٱٱي،
أٶ أ ٪ا٤ع١ي ٪ا٩٤د٬ٹٹ ٫٤ ٫ٸؽس١س٥سٳا ٰسرٮ

ا٩٤ٹ٥ٹؽٹيت ٘ععب ال ٣أٸميً ظسٹسدٸسسٲ٬سٱسي
ٲٸعس٠ٳٰي ٘يِيً ِ٨ ٫في٤عٱ ٧ا٨ي ٤سعس٩سيٸسة
ا٤دٸٝ٩ساوٹة أٲ ٥٤د٘يَ ِ ٫ا١٩٤حعبيت ا٤حٷ
جعٝٝث ٘ٷ اٙ٤حس ا٩٤يلٹة.
ٜي ٢ا٤سئٹط جؽي٘ٹص٨" :ي ا ٦جؽي٘سٹسص ٰس٭سي،
٘ب ٪ا٤ؽسّسب ٰسٳ ا٤سرٶ ٸسعس١س ٧ٲ٤سٹسط
٫
األٲ٤ٹٕيزؼٹة"  ،ٲ" ا٤ؽّب ٸعس١س "٧ال جسّس ِ
٨ي ٠ي٬ث جّ٭ٹٯ ا٤حصيزب االؼحسا٠ٹة ا٤عيالٝة،
٘ٱٷ ال جّ ِ٫أ ٪ا٤ؽّب ٰٳ ا٤عصب ٲا٤سعسصب
ٸح٩ر٘ ٣ٷ ٜيئدٮ ا٤رٶ ٸع ٧١اليظ ٧ا٤ؽّب،
ال ٣جّ٭ٷ أ ٪ا٤ع١س ٧ٸس١سٳ٨ ٪سبسيؼسس ً السٹسد
ا٤ؽّب ِ ٫وسٸ ٛا٩٤صسي٤سط ا٤سّس٩سٳ٨سٹسة
" ا١٤ٳ٨ٳ٬يت" ا٤حٷ ظٹبدأ ٲشٳ ٰي ا٩٤ئذس ٨٭ر
اٺ .٪ا ٪ظص٨ة ا٩٤ساظٹ ٧ا٤سئيظٹة األخسٹسس
٤ٹعث ا٤٭ٱيٸة ،الٰ ٣ٷ ا٤بداٸة ٬سعسٳ ٲلسُ
ا٩٤صٸد  ٫٨ا٤ع٥ىيت الٹد ا١٤سٳ٨سٳ٬سيت خسال٢
ّ٨س٠ة وٳٸ٥ة ٲـّسبسة الس٩سٳاشسٱسة ِسدٲٸس٫
ؼسظٹ ،٫ا٤بٹسٲٜساوٹة ا٩٤عحسؽسسٸسة ٘سٷ
ا٤دٲ٤ة ٲا٩٤حع٥٥ة ا٤ٵ ا٤عصب االؼسحسسا٠سٷ
ا٩٤ٳظد  ٫٨شٱة ٲا٤بسشٳاشٸة ا٩٤ٱصٲ٨ة ا٤حٷ
ظحعحؽسض أ٠رس ٘ٷ اّ٩٤يز ٞاٝ٤ي ٨ة ٫٨
شٱة أخسٴ.
ا٤خٹيز ا٤سا ٸ١ي٤ٷ ٤حٳشٱيت ا٤سئٹط جؽي٘سٹسص
ٸحمط أ٠رس ٸٳ٨يً الّد ٸٳ ٦ٲاإلـساز ِ٥سٵ ٰسرا
ا٤خٹيز ال ٸ٩٭ُ ا٤سئٹط  ٫٨ا٤حع٥ٷ الي٩٤سسٲ٬سة
ا١٤ي٘ٹة ٩٤ٳاشٱة ِٝبيت ِسد ٘ ،س٥س ٧ٸس١س٫
االظحعال ٦الّد ز٘ك ا٤دظحٳز اٝ٩٤حسض ٲ٤س٧
ٸ ٫١ا٤خٹيز ا٤دٸ١حيجٳزٶ ا٤عصالٷ أٲ ا٤سٙسس ٶ
٨ىسٲظًي ٥٤س  ،ال٠ ٣سي ٪ا٤سٝسبسٳ ٢ٲا٤عسّسٷ
٤ال٬ىال ٫٨ ٚشدٸد خيـةً ٘ٷ خمس ٧ذسٳز
ال شدٸدًا ٲخيلث ٘سٷ خسٹسيزات
اخحيزت ؼً ١
زا ٸ١ي٤ٹة ٔٹس اِسحسٹسي ٸسة ،جسد٘سُ وسيٜسيجسٱسي
ا٩٤حصد ٘ٷ اجصيٰيت ِد ٤حعح٩س ذٳزجٱسي
البخٙيٜيجٱي ٲ٬صيظيجٱي ٲجعحٙٹسد ٨س ٫جسسا٠س٧
خبساجٱي  ٫٨أش ٣اظحخالؾ ا٤دزٲض ا١٤ي٘ٹة
١٤ٷ جبٝٵ ِ٥ٵ ٜد٨ٹٱي ٲجٝٳٶ ال٭سٹسي٬سٱسي ال
الي٤ص٩ٳ ٲا٤دٲٔ٩يئٹة ال ٣الي٩٤سٲ٬ة ٲا٤رٳزٸة.

عىنجج أسيت َقص انغذاء
الّد ا٤حعس ٞاٝ٤رز ا٤رٶ ٜي٨ث الٯ ا٤بسشٳاشٸة اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ِ٭د٨ي أٜد ٦جصيز ا٩٤ٳا إ٤رائٹة ِ٥ٵ ٨٭ُ ٲـسٳ٨ ٢سٳا ٰس ٧ا٤سٵ
األظٳا ٚٲجٳٜٙٱ ٧ظحٵ ِ ٫ا٬حيز ا٤ع ُ٥إ٤رائٹة ٜب ٣اظحٙحيء ٠ي٬ٳ ٪األٲ٥ِ ٢ٵ ا٤دظحٳز ا٤رٶ اٜحسظٯ ا٤سئٹط جؽي٘سٹسص
ظّٹًي ٨٭ٱ٤ ٧سظ ٧ـٳز ٘ٷ ِٝٳ ٢اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٫الؤ ٪ا٤٭ٍي ٦االؼحسا٠ٷ ٸّ٭ٷ ا٤ٳٜٳٖ ٘ٷ ـٙٳٖ وٳٸ٥ة ٤س٥سعسفسٳِ ٢س٥سٵ
ا٤خبص ،األ٨س ا٤رٶ ٜد٬ ٦حٹصة ظٝٝث ٤ٱ٨ ٧ي  ٧٤ٸع٩٥ٳا الٯ ،جيالُ ا٤بسشٳاشٸٳ ٪خىٳجٱ ٧ج٘ ٟ٥حّ٩دٲا ظصب ا١٤رٹس  ٫٨ا٤س٩سٳا
إ٤رائٹة ِ ٫األظٳا ٚاٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ٘يظح٩س ا٤٭ٝؿ ٘ٷ إ٤راء ظحٵ الّد ا٘ؽي ٢االظحٙحيء٩٨ ،ي شّ٨ ٣ؽ٥١ة "ٝ٬ؿ ا٤ىّسي"٦
اظدٴ ا٩٤ؽي ٣٠ا٤سئٹعٹة ا٤رالخ ٘ٷ ٘٭صٲٸال.
اال أ ٪ا٤ع١ٳ٨ة جعس٠ث ٘ٷ اجصيٰٹ٩٤ ٫ٳاشٱة ٰرا ا٤٭ٝؿ٘ ،ؤـدز ا٤سئٹط جؽي٘ٹص جسٳشسٹسٱسيجسٯ المسسٲز ا٬ؽسيء "٨سّسي٨س٣
اؼحسا٠ٹة" جٝٳ ٦الب٬حيز ا٤ع ُ٥األ٠رس و٥بيً ٘ٷ ا٤عٳ ٫٨ ٚشٱة ،ٲزّ٘ث ا٤ع١ٳ٨ة الّميً ٜ ٫٨ٹٳ ٰي ِ ٫أظّيز ا٤عس٥سُ ٨س٫
شٱة أخسٴ ٤حؽصُ ا٩٤٭حصٹ ٫ا٩٤حس ٸ ٫اليالظح٩ساز الب٬حيشٱ ٧ٲالٙحط ا٩٤صي ٢أ٨ي٨ٱ٤ ٧حعٝٹ ٛا٤سالط ا٤سرٶ ٰسٳ السيألظسيض
ٔيٸحٱ.٧
ٲ٬حٹصةً ٤ٱرٮ اإلشساءات ٲالععب ّ٨ٱد جع٥ٹ ٣ا٤بٹي٬يت اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٘ IVADب٬ ٪عبة اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٫ا٤رٸ٠ ٫ي٬ٳا ٸ٭سٍسسٲ ٪ا٤سٵ
ا٤٭ٝؿ إ٤رائٷ ٩٠ؽ٥١ة زئٹعٹة ٠ي٬ث  %75اال أ٬ٱي اليجث ا٤ٹٳ.%44.0 ٦
٬حٹصة االظحىالَ ٤ٹعث ٘ٝه ٤ٹ٥ِ ٣ٵ ٬صيض ٲـٳ ٢ا٤بميئُ ا٤ٵ ا٩٤عحٱ١٥ٹ ٫الؽ٨ ٣١سق ال ٣أٸمًي ٬صيض ٨خىىيت ال٭سيء
اّ٩٤ي ٣٨االؼحسا٠ٹة ٲالدئٱي اليإل٬حيز ظسٸّيً ٨حصيٲش ً ٨ي ٸٳاشٯ ٰ١را ٨ؽسٲِيت  ٫٨الٹسٲٜساوٹة خيٝ٬ة ٘ٷ اّ٤ي .
٘عسِة ا٤حعس٤ ٞث ِ٥ٵ زٲض ذٳزٸة شٹد شدًا ٜي ز ِ٥ٵ ا٤حعس ٞظسٸًّي ٲجٝدٸ ٧ا٤ع٥ٳ ٢ٲا٤٭حيئس ا١٤ي٥٨سة ِس٭سد ا٤مسسٲز
ٲجٝدٰ ٦رٮ ا٤سٲض ٲجٙٳٜٱي ِ٥ٵ ا٤٭صِة ا٤بٹسٲٜساوٹة ٤دٴ ٨ٳٌٙٷ ا٤دٲ٤ة ٲالّك أِميء ا٤ع١ٳ٨ة.
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دور اإلعالو األههً فً ديقزطت انثىرة
بهغ انزقً فً انًًارست اإلعاليٍت فً فُشوٌال بفضم انزعاٌت انحكىيٍت نإلعالو األههً أقصى يزاحم
حزٌت انخعبٍز وانذًٌقزاطٍت
 ٫٨ل ٫٩جّيزٸٙٯ ا٩٤حّد  ،ٸّسٖ اإلِسال٦
الؤ٬ٯ ظي٤ة ٸ١ٳ٘ ٪ٹٱي ظ ٛا٤حسّسبسٹسس ؼسي٨سال
٥٤ص٩ٹُ  ٫٨شٱة ٲٸحع٘ ٛٝسٹسٱسي ا٤سبسعسد
األ٨ٹ٘ ٫ٷ ٜمسٹسة ٨سي ٲ٨س ٫ذس ٧اإلخسبسيز
ا٤فعٹط ِ٭ٱي  ٫٨شٱة أخسٴ .ٲ٤عس٭سي اٺ٪
الفد ا٤عدٸد ِٔ ٫ٹيب ـٳز اإلِالٰ ٦رٮ
الؽ٠ ٣١بٹس ظحٵ ٘ٷ أ٠رس ا٤سدٲ ٢جسٝسد٨سي
ٲ ٸٝ٩ساوٹةً ،ٲال ِ ٫ا٬حؽيز اإلِال ٦أظي ٶ
اٝ٤ىب أٲ ذ ٟ٤اّ٩٤٭ٷ اليإلخبسيز ا٤س٩سٕس٥سٳن
ٲا٤٭يٜؿ .ٲ ٫١٤األٰ ٧اٺٰ ٪سٳ ٘سٷ ا٤سدٲز
ا٤رٶ ٸّ٥بٯ اإلِال٨ٷ ٩٠س٩سرس ٣ٲ٨سحسعسدخ
زظ٩ٷ اليظُ٨ ٧حّٝ٥ٷ ا٤عٝٹٝة ٲاليظري أ٨ٹ٭سي
ِ٩ي ٸ٩ط األ٠رسٸة ٨٭ٱ ٧ٲذ٨ ٟ٤س ٫خسال٢
٨ٱ٭ٹحٯ اليظحٝفيء ا٤عٝٹٝة ٲشسسأجسٯ ِس٥سٵ
ا٤حّبٹس ِ٭ٱي الٱدٖ اِىيء ٰئالء ا٩٤حس٥سٝسٹس٫
ظّ٨ ٛس٘حٱي الٝدز ٨ي ٸ١٥٩ٯ  ٫٨ظسٸة جّبٹسس
 ٫٨ؼؤ٬ٱي أ ٪جع ٛٝا٤حٳاش ٪ا٩٤ى٥ٳب السٹس٫
٨ي ٟ٤ا٤عٝٹٝة ٲا٤بيظد ِ٭ٱي.
ا٬ىالٜي ٰ ٫٨٭ي ال الد ٨س ٫اال٤سحسٙسيت ا٤سٵ
ا٤حصسالة اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ٲ٨ي جٳـ٥ث ٤ٯ ٘سٷ ٰسرا
ا٩٤صي ٫٨ ٢جٝد ٦ظمسيزٶ ِسبسس ٨سي ِسسٖ
ظحٳزٸي ٘ٷ ٘س٭سصٲٸسال ٨س٭سر  5أِسٳا ٦ب
" اإلِال ٦األٰ٥ٷ" .ٲـٗ اإلِال ٦األٰس٥سٷ،
ا٤رٶ ٠ي ٪شصءا  ٫٨ا٤ح٭٩ٹة ا٤ؽي٥٨ة ا٤سحسٷ
ؼٱدجٱي ٲال جصا ٢جؽٱسدٰسي ٘س٭سصٲٸسال ٘سٷ
اٙ٤حس األخٹس  ،الؤ٬ٯ اإلِال ٦ا٤سٝسيئسِ ٧س٥سٵ
ا٩٤ٳاو٭ٹ ٫ٲا٩٤حىٳِٹ.٫
ا ٪اظحسا ٦ظ ٛا٩٤ٳاو٭ٹ ٫الي٤حسّسبسٹسس ٲظسٛ
اظحٝفيء ا٤فٳز ٠ي٥٨ة ٲاِىيئٱ ٧ا٤سٙسسـسة
الؤ ٪ٸئ ٲ ٪ٲزٰ ٧ٲ ٪ا٤عيشة ا٤ٵ ٩٨ر٥ٹ٫
ٜد ٸح ٧ؼسائٱ ٧أٲ ّ٩ٜٱ ٧الىس ٚؼحٵ ٫٨
ا٤حٳاش ٪ا٩٤ى٥ٳب ال ٣ٲجسىسٳٸسسٮ
ؼؤ٬ٯ اِي
٬عٳ ا٩٤صٸد  ٫٨ا٤حٝد ٦ٲا٤سٜٷ ا٤دٸٝ٩ساوٷ.
٘ٙٷ ٘٭صٲٸال ٠ي ا٤حٹيز اإلِال٨ٷ أ ٪ٸ٭صسٖ
٬عٳ ا٤ال ٸٝ٩ساوٹة ا٤عيئسد ٘سٷ ٨سّسٍس٧
ا٤دٲِ ٢٭د ٨عيٲ٤ة االٝ٬الب اٙ٤يؼ٥ة ا٤سحسٷ
اظحٱد٘ث ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ِسي 4114 ٦اذ
٠ي ٪اإلِال ٦ا٩٤٭ٳن الٱرٮ ا٩٤ئا٨س ٨حعس٩سي
الؤظي ٸة اٝ٤ىب ٘ٷ ٌسٔ ٣سٹسيب ٨س٥سعسٳي
٤ؽ٩ٳ٠ ٢ي٘ة أـعيب ا٤ع ٛالي٤حّبٹس ٲٔٹسيب
ج١ي ٣٨ا٤فٳز ا٩٤ٳشٱة ٬عٳ ا٩٤حٝ٥ٷ ٨س٩سي
ٸّ٭ٷ ظس٨ي ٪األ٠رسٸة  ٫٨ظس ٛا٤س٩سّسس٘سة
ٲجٳشٹٯ ا٤حّبٹس ٬عٳ أوس ٨عدٲ ٝ٘ .د أالسدَ
اإلِال ٦ا٤خيؾ ٘ٷ ج ٟ٥اٙ٤سحسس السي٤سحسسٲٸسس
ٝ٥٤يئ٩ٹِ ٫س٥سٵ اال٬سٝسالب لسد ٨سعسيٲالت
اإلـالض ا٤ع١ٳ٨ٹة زٔ ٧أ ٪اـالظٱي ؼس٩س٣
ٜىيَ اإلِال٘ ٦مال ِ٠ ٫سي٘سة ا٤سٝسىسيِسيت
األخسٴ.
ٲٜد الدا ذ ٟ٤ٲالعي ٘ٹ٩ي جع ٛٝالّسد ٘ؽس٣

االٝ٬الب ٲجعٳ ٢ا٩٤صح٘ ُ٩سٷ ٌسٜ ٣سٹسي
ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ٬عٳ األ٘م .٣ٲ٤٭ؤخر ٜسىسيَ
اإلِال٩٠ ٦ري٘ ٢ٷ ٌ ٣ظدٸر٭ي ٰراٝ٘ .د الٓ٥
ا٤سٜٷ ٘ٷ ا٩٩٤يزظة اإلِال٨ٹة ٘ٷ ٘٭صٲٸال
الٙم ٣ا٤سِيٸة ا٤ع١ٳ٨ٹة ٤سإلِسال ٦األٰس٥سٷ
أٜفٵ ٨ساظ ٣ظسٸة ا٤حّبٹس ٲا٤دٸ٩سٝسساوسٹسة
٨ ُ٨ساِي أ ٪اإلِال ٦ا٤عٝٹٝٷ ٰسٳ اِسال٦
ؼي٥٤ ٣٨ص٩ٹُ ٘سٷ ظس ٛا٤سحسّسبسٹسس ٲزاَ
٥٤حٳاش ٪ا٩٤سر٠سٳز آ٬سٙسي٤ ،سرا ٠سي ٪اإلِسال٦
األٰ٥ٷ ظيل٭ي ٤ص٩ٹُ ٲشٱيت ا٤٭ٍسس ظسٳاء
ا٩٤ئٸد ٤إلـالض ا٤ع١ٳ٨ٷ أٲ ج ٟ٥اّ٩٤يزلة
٤ٯ٘ .ي٤ ٣١٤دٸٯ ٙ٬ط ا٤ع ٛالي٤حّبٹس.

٨ئظعة اِال٨ٹة ظٳاء اذاِسة أٲ ٔسٹسسٰسي
الحعٝٹ ٛذ ٟ٤ٲالؤ ٣ٜا ٗ٥١٤ا٤حٷ ال جسحسصسيٲش
ا 011 ٢ٲالز ٲال جٝسِ ٣س 7 ٫ٲالز ٲذ٤سٟ
ِس٧
الدِ ٧ظ١ٳ٨ٷ ال ٸحّدٴ ٠ٳ٬ٯ ٨سصسس
 ٫٨ ٢ا٤حع٥ه ٲا٤عٹسىسس الس ٣اٜ ٪س٥سة
خي ِ
جٝب٩ِ ٣ٱي ٲٔي٤بٹة ا٩٤عحٙٹدٸٰ ٫٨ ٫سرا
ا٤دِ ٧ٸ٭حٝدٲ ٪ا٤سعس١سٳ٨سة الؽس١س ٣ائس٧
٤حعع ٫٨ ٫أ ائٱي ،ٸبسدٲ أٰ ٪سرا اإلشسساء
ا٤٭يجس ِ ٫ظٹيظيت اإلِال ٦األٰس٥سٷ ٘سٷ
٘٭صٲٸال ٰٳ ٨عيٲ٤ة ٬يشعة ٲ٬يالّة  ٫٨شسٱسد
٨برٲ ٢الٱدٖ جىبٹ ٛاِال ٦ظٝٹٝٷ ؼي٨س٣
ا٤ص٩ٹُ ٘ٷ ظ ٛا٤بعد ٲاّ٩٤س٘ة ٲا٤حّبٹس.

 ٫٨اّ٩٤سٲٖ أ ٪ا٤دٸٝ٩ساوٹة ٜدٸ٩سي ٠سي٬سث
جىب ٛاليجخيذ اٝ٤سازات العمٳز شس٩سٹسُ أ٘سسا
ا٤ص٩يِة ٘ٷ ا٩٤صح٨ ُ٩ي ٜبس ٣ا٤سىسبسٝسٷ.
ٲأ٬ٱي جٕٹست الظٝسي ٨سُ ٌسٱسٳز ا٤سىسبسٝسيت
ٲأـبعث جسصسسٶ ٨س ٫خسال ٢اخسحسٹسيز ٠س٣
٨ص٩ٳِة ٬يئبي ٸحعدخ اليظ٩ٱي ٲا ٪جس٭سٳِسث
األظي٤ٹب ٲاأل ٲات.

ٲ٬حٹصة ٤ٱرا ا٤حىبٹ ٛا٤دٸٝ٩ساوٷ ٲا٩٤سرسي٢
ا٤سائُ ٤إلِال ٦ا٤٭يالُ  ٫٨ا٤٭يض أ٬سٙسعسٱس٧
الدِ ٧ا٤ع١ٳ٨ة اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ،ٸ٩س١س٭س٭سي اٸسصسي
ال٥د ـٕٹس ٘ٷ ٘٭صٲٸال جؽسي٘سٹسص جسعسحسٳٶ
ِ٥ٵ أ٠رس  ٫٨اذاِحٹ ٫أٲ ٜ٭ي جس٥سٙسصٸسٳ٬سٹسة
ٲظحٵ ٲا ٧٤ ٪ٸص ِد ظ١ي٬ٱي ِس7111 ٫
ؼخسؿٰ .سرا ٘مسال ِس ٫جسٝسد ٦اإلِسال٦
األٰ٥ٷ ا٤ٵ ظد ا٩٤ٳا ُٜاإل١٤حسٲ٬ٹة ٲج٩رٹ٥ٯ
٤أل٠رسٸة ا٤ؽّبٹة ٲؼ٩ٳ٤سٯ ٨سُ ذ٤س ٟزأٶ
األ٥ٜٹة ٲأخٹسا ٲ٤ٹط آخسا ٲاألٰ٨ ٣٠ ٫٨ ٧ي
ظب٘ ٛب ٪اإلِال ٦األٰ٥ٷ ظسس ٲ٨عسحسٝس٣
ٲ٘ٷ ٰرٮ ا٩٤س ٥ِ ،ٵ ِ١ط ٘سساْ ؼسّسيز
االظحٝال٤ٹة ٤سدٴ ٨سّسٍس ٧ا٤س٩سئظسعسيت
اإلِال٨ٹة اّ٤ي٩٤ٹة٨ ،عح ٣ٝالع ٛٲال ٸّي٬ٷ
 ٫٨أٶ جدخ ٫٨ ٣ا٤ع١ٳ٨سة٘ ،سٱسٷ ا٤سحسٷ
أزا ت ٤سسٯ أ ٪ٸسس١سسٳ ٪السسٱسسرٮ ا٤فسسٳز ٨سس٫
األظيض.

ٲالؤٶ ظي ٢ٲ ٫٨ٲ ٪ا٤عيشة ٤س٥س١سرسٹسس ٨س٫
ا٤ح١ٙٹس أٲ ا٤ر٠سيء ،ٸسبسدٲ أ ٪ا٤سحسٝسدٜ ٦سدز
ا٤سس٩سسعسسحسسىسسيَ ا٤سسٵ ا٤ؽسس١سس ٣ا٤سس٩سسبسسيؼسسس
٥٤دٸٝ٩ساوٹة ٲ٤ٳ الؤٜسب ـٳز ٨س٩س١س٭سة ٰسٳ
ا٤ؽ ٣١األٜسب ٥٤دٸٝ٩ساوٹسة ا٤سحسٷ جسّسبسس
الؽ ٣١أ٘م٨ ٫ِ ٣في٤ط ا٤س٩سعسعسٳٜسٹس.٫
ٲٸبدٲ أٸمي ،اذا ِ٩٥٭ي أ ٪اٙ٤سـة ٨حيظة أ٨ي٦
أٶ ٨ص٩ٳِة ٨ٱ٩ي ٠يِ ٪د ٰي ١٨سٳ٬سة ٨س٫
٨ٳاو٭ٹ٘ ٫س٭سصٲٸس٥سٹسٹس ٫ٸسسٔسبسٳ ٪السب٬ؽسيء
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اسخطالع نهزأي :ثىرة طبقٍت بخىجهاث أيًٍت

شًم اسخطالع انرزأي
انذي ٌخى إجزاؤِ يزةً فً
كم عاو  22دونت وهً:
األرجُخٍٍ،انبزاسٌم
بىنٍفٍا،انبارغىاي
األوروغىاي،حشٍهً
انبٍزو ،فُشوٌال
كىنىيبٍا،كىسخارٌكا
جًهىرٌت انذويٍٍُك
اإلكىادور،انسهفادور
غىاحًٍاال،هُذوراص
انًكسٍك،بًُا
ٍَكاراغىا،انبزحغال
إسباٍَا،انىالٌاث انًخحذة
بىرحىرٌكى.
وكررراٌ عرررذد انرررذٌرررٍ
شررًررهررخررهررى عررٍررُررت
االسخطالع  12.421فرً
جًٍع حهك انذول.

استطالع جذيذ يحايذ يكشف رقايًا جذيذ ًة تضع فُسويال في يكاٌ يتًيس عٍ باقي انذول انتي
شًهها االستطالع ،وتكشف بعاداً يًيةً وط قيةً تحًهها األفعال انثىرية في فُسويال نخهق يجتًع
جذيذ عهى َقاض انًجتًع انر سًاني انًتعب انعاجس عٍ تحقيق شيء نذول انعانى انثانث.
٩٠ي ٰٷ ا٤٭يز ٰٷ ا٤رٳز ٘ ،ب ٪ظفست ٘ٷ ١٨سي٪
ٜمٷ ِ٥ٹٱي ،ٲال ٸص ا ٤ٱٹبٱي ٲٸؽسحسد خسىسسٰسي
ٲ ٪أ ٪ج٩حد ٲجؽّ ٣ا٩٤صٸد  ٫٨ا٤ٳٜٳ ٤حصٸد ٫٨
٨٭يِحٱي ٲـّٳالة ز ٨ٱي أٲ ٬رس الٝيٸي ز٨ي جسخس٥سٙسٯ
٩٠ي ٤ٳ أ٬ٱي ٨ي ٠ي٬ث ،أٲ ٠ي٬ث ٲٸي ٤ٹحٱي  ٧٤ج.٫١
ا٤رٳز ا٤بٳ٤ٹٙيزٸة ٘ٷ ٘٭صٲٸال  ٧٤جصد ذاجٱسي ٘سٷ
أٶ أوسٲظة اّ٬صا٤ٹة ،ٲ ٧٤جعحع٤ ٧٥خٹيز جس١سٳ٪
٘ٹٯ ذٳز ا٩١٬يغ جح٭يش٩ِ ٢ي ٜد جعٝٝٯ ٤٭ٙعٱسي
أٲالً ٲ٤رٳزات أخسٴ ذي٬ٹيً.
ال ٸ١٩٭٭سي أ٬ ٪سبسي٤سٓ السٳـسٗ ٨عسحسٳٴ ٲِسٷ
ا٤بسٲ٤ٹحيزٸي اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ٩٠ي ال ٸ١٩س٭س٭سي أ٬ ٪سبسي٤سٓ
العصٰ ٧رٮ ا٤بسٲ٤ٹحيزٸي .ٲا٤دخٳ٘ ٢ٷ جٙيـٹ ٣ال٭يء
ٰرٮ ا٤ىبٝة ٲجدِٹ٩ٱي ٲا زا ٞا٤سئٹسط جؽسي٘سٹسص
ألٰ٩ٹحٱي البوالٜٯ ذٳز ا٤حف٭ٹُ االؼحسسا٠سٷ ٰسٳ
أ٨س ٬ح٭يٲ٤ٯ ٘ٷ ٲٜث الظ ٫١٤ ،ٛٸ١٩٭٭ي أ٬ ٪سٝسسأ
الؤزٜي ٦اظحىالَ ٥٤سأٶ أشسٶ ٨ئخساً ٲِٷ ٬عبسة
ال الؤض الٱي  ٫٨اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ٩ِ ٫ٳ٨يً ٩٤عؤ٤ة اليٕ٤سة

األٰ٩ٹة ٲٰٷ ا٤عٹيظة ا٤خيزشٹة ٔٹس ا٤ح٥ٝٹدٸة
٥٤سئٹط جؽي٘ٹص٩٠ ،ي أ٬ٯ  ٫٨ا٤ٳالط أٰ ٪سئالء
ٜد جصيٲشٲا ا٤ٳِٷ ا٤بعٹه ظسٱس ٣اإلذسيز ا٤سٵ
ٲِٷ أزٜٵ ٸّٷ أٰ٩ٹة ازظي ٢األ٨سٳا٤ ٢سدِس٧
األٜىيز ا٩٤صيٲز ٙ٤٭صٲٸال ٲا٤حٷ جؽ١سِ ٣س٩سٝسيً
شٹٳظٹيظٹيً ال ٸ ٫١٩ا٤ح٭يشِ ٢٭ٯ ا ٪أزٸد ٤سٱسرٮ
ا٤رٳز أ ٪جعح٩س.
األزٜي ٦ـدزت ِ ٫االجعي األٸبسٹسسٶ األ٨سسٸس١سٷ
٥٤حعٝٹ ٛالي٤عٳ ٚٲا٩٤ؽٳزات االظحر٩يزٸة
(  ، )CIMAٲ ٧٤ٸ ٗٝاظحىالَ ا٤سأٶ ِس٭سد ظسدٲ
٘٭صٲٸال ال ٣ؼ 44 ٣٩ال٥داً الجٹ٭ٹيً اليإللي٘ة ٠ر٤سٟ
٥٤ٳالٸيت ا٩٤حعد ٲا٤بسجٕي ٢ٲاظبي٬ٹي.
٠ؽٙث ٰرٮ األزٜي ٫ِ ٦ا٩٤صاز ا٤ؽّسبسٷ ٘سٷ
٘٭صٲٸال ٲ٘ٷ ٨عٹىٱي ا٤عٹٳٶ ،ٲأٌٱست ٬سحسيئسصسيً
جعحع ٛا٤ٳٜٳٖ ِ٭دٰي ٲ٨عيٲ٤ة ٘ٱس ٧الالجسٱسي
ال٩ي ٸح٭يظب  ُ٨ا٤ٳا ُٜا٤الجٹ٭ٷ.
ٲالداٸةً ٬بدأ  ُ٨األزٜي ٦ذات ا٤دالالت اإلٜس٥سٹس٩سٹسة
ٲاأل٩٨ٹةٝ٥٘ ،د ِبس  ٫٨ %74اٙ٤٭صٲٸ٥ٹسٹسِ ٫س٫
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اِصيالٱ ٧الّالٜيت ا٤سئٹط جؽي٘ٹص الي٤ب٥سدا٪
ا٩٤صيٲز  ،ٲٰرٮ ٬عبة ٜد جبدٲ ل ٹ٥ةً ٫٩٤
اِحسي ٲا ا٤س٭سعسب ا٤سحسيزٸسخسٹسة ٤سالجسعسي
ا٤عٳ٘ٹٹحٷ ٲا٤حيزٸخ اّ٤سالٷ ا٤سرٶ ٜس٥س٩سي
ٸح٭يش٬ ٫ِ ٢عبة  .%55اال أ٬ ٪حٹصةً ٠ٱرٮ
٘ٷ ٨صحس٩سُ ٨عسحسٝسىسب ٠سي٤س٩سصسحس٩سُ
اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٰٷ أ٠رس ٨ ٫٨رٹس ٤سإلِسصسيب،
٘ٝبٳٰ ٢ئالء ٤عٹيظيت جؽي٘ٹص اإل٥ٜٹ٩سٹسة
ا٤حٷ جحم٘ ٫٩ٷ ا٤صصء األ٠بس ٨س٭سٱسي لسخ
أ٨ٳا ٢ويئ٥ة ٩٠عيِدات ٰٳ ٤سٹسِ ٣س٥سٵ
٘ٱ٩ٱ ٧ألٰ٩ٹحٱي الي٤٭عبة ٤ٱ ،٧ٲا زا٠سٱس٧
ألٰ٩ٹة خ٨ ٛ٥عٹه ٨ئٸد ٲ٨٭يـس ٥٤رٳز ال
ال ٣ظحٵ ٨عٹه الدأ اليال٬خسان ٘ٷ ذٳزجٱ.٧
٠ي ٪ا ٛ٥ٝ٤ؼدٸداً ٘ٷ ٠ي٘ة ـٙسٳٖ أ٬فسيز
ا٤رٳز  ،ٲا٩٤سحسس ٸس ٫ٲٔسٹسس ا٤س٩سّسصسبسٹس٫
العسِحٱي٠ ،ي٬ٳا ائس٩سٷ ا٤سدِسٳ إلالسىسيء
ا٤عس٠ة ا٤خيزشٹة ظيِٹ٤ ٫ح٩سٸسس السس٬سي٨سس
اّ٬صا٤ٷ ٸٙسق ِص٤ةً جئ ٶ ٤حسعسٳ ٢ا٤سرسٳز
ا٤ٵ اـالض الىٷء ٸُس٠بٱي ٨ٳشةً أؼد الىس سيً
ٲٰٷ ٨ٳشة ا٤بٹسٲٜساوٹة ٲا٩٤ٳت ا٤عسٸسُ.
اال أ ٪إ٤ي٤بٹة ا٩ٍّ٤ٵ  ٫٨أ٬فيز جؽي٘ٹسص،
٘يش ٳا ا٤ص٩ٹُ ـساظةً ال٩ٳٜٙسٱس ٧ا٤سٳاِسٷ
ٲالبـسازِٰ ٧س٥سٵ اظسحس٩سساز ظسٹسيظسيت
ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ا٤خيزشٹة ٨ي ا٨سث جسخسد٦
ذٳزجٱ ٧ٲجدّ٘ٱي ٬عٳ األ٨ي٤ ٦حعٝٹ ٛا٩٤صٸسد
 ٫٨اال٬حفيزات.
ٲال جحٳ ٜٗآزاء اٙ٤٭صٲٸس٥سٹسٹسٰ ٫س٭سي٘ ،س٩س٫
٩٠ي أٌٱس االظحىالَ ِد ًا ٨س ٫ا٤س٭سحسيئسس
ا٩٤ٱ٩ة:
 %80ٲـٙٳا ا٤عٹيظة ا٤حّ٥ٹ٩ٹة الي٤صٹسد أٲ
ا٤صٹد شداً.
 %75ٲـٙٳا ا٤عٹيظة ا٤فعٹة السي٤سصسٹسد أٲ
ا٤صٹد شداً.
 ٫٨ %27اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٫ٸرٝٳ ٪ال٭ٍي ٦ا٤حّ٥ٹ.٧
 %75ٸرٝٳ ٪اليٝ٤ٳات ا٩٤ع٥عة.
 %75ٸرٝٳ ٪الي٤ب٭ٳ.ٞ
ٲشيءت ٘٭صٲٸال ٘ٷ ا٩٤سجبة ا٤ري٤رة الٹس ٫جس٥سٟ
ا٤دٲ٤ة الرٝة ٨ٳاو٭ٹٱي الي٤ٱٹ يت ا٤سحسؽسسٸسّسٹسة
ا٥ّ٤ٹي.
ٲا٩٤عيئ ٣ا٤رالخ ا٤حٷ الٸصا ٢ا٤سٙس٭سصٲٸس٥سٹسٳ٪
الٕي٤بٹحٱ ٧ٸّحبسٲ٬ٱي ٨ؽي٤ ٣٠س ٧جسعس٠ ٣س٩سي
ٸصب الّدٰ ،ٷ األ ،٫٨ا٤سبسىسي٤سة ٲا٤سٙسعسي
٘١ي٬ث ا٤٭عب:
ٝ٘ %05ه ٲـٙٳا ا٤حّي٨ ُ٨ ٣٨ؽ٥١ة األ٨س٫
الي٤صٹد أٲ ا٤صٹد شداً.
 %48ٲـٙٳا ا٤حّي٨ ُ٨ ٣٨ؽ١س٥سة ا٤سبسىسي٤سة
الي٤صٹد أٲ ا٤صٹد شداً.
 %05ٲـٙٳا ا٤حّي٨ ُ٨ ٣٨ؽ١س٥سة ا٤سٙسعسي
الي٤صٹد أٲ ا٤صٹد شداً.
٩٠ي أٝ٘ %56 ٪ه ٸرٝٳ ٪اليألخبيز ا٤س٩سحس٥سٙسص
ٲ %64الي٤فعي٘ة.
ٲاظح٥ث ٘٭صٲٸال ٨سجبة ٨حؤخس ٲٰٷ ا٤عيالّسة
ِؽس الرٝة ٨ٳاو٭ٹٱي الي١٤٭ٹعة ا٤حٷ  ٧٤ج٭٣
ظٳٴ  ٫٨ %77ذٝة ا٤سٙس٭سصٲٸس٥سٹسٹس ٫ا٤سرٸس٫
ٸّحبسٲ٬ٱي ٠٭ٹعةً ٨عٹعةً ال ٠٭ٹعةً زٲظٹةً.

ا٤ٳالط أ٘ ٪٭صٲٸال جح٩ٹص ال٩ي ال ج٩ح٥س١سٯ أٶ
ٲ٤ة أخسٴ  ٫٨ا٤حٷ ج ٧اظسحسىسالَ اٺزاء
٘ٹٱيٙ٘ .ٷ جٜ ٟ٥ي ٫٨-%71 ٢ا٩٤عحىّ٥ة
آزائٱ-٧أ٬ٱ ٧ٸؽّسٲ ٪الح٩ٹٹص لسد أـسعسيب
ا٤بؽس ا٤عٳ اء٘ .ٷ ظٹٜ ٫ي٨ %57 ٢س٫
اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ ٫أ٬ٯ ال ٸٳشد ٘سٷ الس٥سدٰس ٧أٶ
ج٩ٹٹص لد ا٤عٳ  ،ٲال ٸؽسّسسٲ ٪السحس٩سٹسٹسص
ظ١ٳ٨ٷ أٲ ؼّبٷ.
٠ر٠ ٟ٤ي ٪األ٨س الي٤٭عبة ٥٤ح٩ٹٹص لد ا٤ٹٱٳ
ٲا٩٤ٱيشسٸ ٫األشي٬ب٘ ،سٝسي %50 ٢ٲ%48
الي٤حسجٹب أ٬ٱ ٧ٸؽّسٲ ٪الح٩ٹٹص لد ا٤سٹسٱسٳ
ٲاألشي٬ب٘ ،ٷ ظٹ٠ ٫ي٬ث ٬عب ١٬سا ٪أٶ
ؼّٳز أٲ ٲشٳ ٘ٷ ٘٭صٲٸال ٤ٱ١را ج٩ٹٹص لد
ا٤ٹٱٳ أٲ ا٩٤ٱيشسٸ %50 ٫ٲ.%57
ٰرٮ ا٤٭عب ا٩٤حٙيٲجة الٹ٘ ٫٭صٲٸال ٲالسيٜسٷ
ا٤دٲٰ ٢ٷ ال٤سة ٲالسعسة ٨س ٫ا٤فسّسب
١٬سا٬ٱي ِ٥ٵ أ ٪ا٤عٹسيظسيت ا٤سعس١سٳ٨سٹسة
ا٤داخ٥ٹة ٘ٷ ٘٭صٲٸال ٰٷ الّٹد شسداً ِس٫
أٶ ج٩ٹٹص أٲ ِ٭فسٸة ٲا٤حٷ جسخس٥س ٛٲِسٹسًي
ا٬عي٬ٹًي البّد أ٩٨ٷ ٤سدٴ ا٤سٙس٭سصٲٸس٥سٹسٹس٫
ِ٩ٳ٨يً ٸصّ٥ٱ٨ ٧حٝد٨ٹ٤ ٫عد ٠بٹسس ِس٥سٵ
أٜسا٬ٱ٘ ٧ٷ ج ٟ٥ا٤دٲ.٢
ٲِ٥ٵ ـّٹد آخسٝ٥٘ ،د اظسحس٥سث ٘س٭سصٲٸسال
ا٩٤سجبة اّ٤ؽسٸ ٫ال٭ٍسجٱي اإلٸصيالٹة ٤سأل٨س٧
ا٩٤حعد  ٧٥٘ ،ٸّبس ظٳٴ ٝ٘ %60سه ِس٫
ٰرٮ ا٤٭ٍس اإلٸصيالٹةِ ،سي٠عسٹس ٫ا٤سس٘سك
ا٩٤ٳشٳ ٤دٴ أ٬فيز جؽسي٘سٹسص ٤عسٹسيظسيت
األ ٧٨ا٩٤حعد ا٩٤س٭سعسيش ٲا٤سحسٷ جس٩سرس٣
الؤ٘م ٣األظٳا ٢شدازًا ظ٥بٹًي ال ٸس٭سٙسُ الس٣
ٸمس٘ .ٷ ظسٹس ٫أ %21 ٪أٸسدٲا ا٬مس٩سي٦
٘٭صٲٸال ٩٤ص٩ٳِة ا٤سحس١سي٨س ٣االٜسحسفسي ٶ
اإل٥ٜٹ٩ٷ( )Mercosurا٤حٷ ج٭ٳٶ ٘س٭سصٲٸسال
ا٤عفٳ٥ِ ٢ٵ ِمٳٸة ٠ي٥٨ة ٘ٹٱي.
أ٨ي خيزز ٘٭صٲٸال٘ ،٭عبة ا٩٤حّيوٙٹس٨ ٫سُ
ا٤سسسئسسٹسسط جؽسسي٘سسٹسسص ،ٲ ٪اظسسحسسعسسيب
اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ ،٫الٕ٥ث  %48أٶ أ ٪زالُ ؼّٳب
ج ٟ٥ا٤دٲ ٢ٸعي٬دٲ ٪زئٹعيً أش٭بٹيً ٲٔي٤بسٹسة
ج ٟ٥ا٤دٲ ٢ٸحس٠ٱي زإظيإٰسي ا٤س٩س٭سحسخسبسٳ٪
ٲ٬عبة جؤٸٹدٰ ٧ٲ ٪ذ٘ ،ٟ٤ٱرٮ ا٤ؽّبسٹسة
ت
ا٤حٷ جص ا جدزٸصٹًي ٸٳً٨ي الّد ٸسٳ٤ ٦س ٧جسؤ ِ
ت أٸمسًي شسساء ا٤سدِس٧
٘ ٫٨ساْ ٩٠ي  ٧٤جسؤ ِ
اٝ٩٤د٤ ٦ح ٟ٥ا٤دٲ٘ ٢سٝسه ،الس ٣ا ٪اش ٸسي
ا٤٭عبة ٲازجٙيِٱي ٰٳ ٨ئؼس ِس٥سٵ ٬سصسيض
ا٤دِيٸة ا٩٤عي٬د ٥٤سئٹط جؽي٘ٹص الحعٝٹٛ
٬صيظيت ٨عح٩س الي٤حسٲٸس ٥٤رٳز اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة
ٲأ٩٨ٹة ج ٟ٥ا٤رٳز  ،ٲٰرٮ ا٤دِيٸة ٤سٹسعسث
الدِيٸة ٙ٬ىٹة أٲ زأظس٩سي٤سٹسة السِ ٣سيٸسة
اشح٩يِٹة ٸحٳالٰي ٨حىٳِٳ ٫٨ ٪ج ٟ٥ا٤سدٲ٢
ّ٨ح٩دٸ٥ِ ٫ٵ ا٤ؽسبس١سة ا٤س٩سّس٥سٳ٨سيجسٹسة
٠ؤظيض ّّ٘ي ٢ال ٸحى٥ب اٙ٬ي ٚا١٤رٹسس ٨س٫
األ٨ٳا.٢
ّ٘د ا٩٤ٳا ُٜا٩٤حخففة الي٤رٳز اٙ٤٭صٲٸ٥ٹسة
جص ا  ،ٲِد ا٩٤حىٳِٹ٤ ٫سحسعسٳٸس ٣أٲٜسيت
جس٘ٹٱٱ٘ ٣٩ّ٤ ٧ٷ ظبٹ ٣ا٤حسٲٸس ٤س٥سرسٳز
ٸسج ُٙٲالؽ٥٨ ٣١عسٳي ،ٲظسحسٵ أ٠ ٪سرسسًا
ظٳ٤ٳا ا ٣٩ّ٤ا٤دِيئٷ  ٣٩ّ٤السٳٜسث ٠سي٨س٣
الي٤٭عبة ٤ٱ٩٠ ،٧ي ّ٘ ٣ا٤ص٨الء ٘ٷ ٨سٳٜسُ

٘ ،Aporrea.orgدٲز اإلِال ٦األٰ٥سٷ ٲٰسٳ
الٸصا٘ ٢ٷ ٨ساظ٥ٯ ا٤ص٭ٹ٭ٹسة ٸس١سي ٸس١سٳ٪
٨ئذساً أ٠رس  ٫٨أٶ ٲز آخس.

داخهٍاً
أٌٱست ٬حيئس االظحىالَ ٬عسبسة ا٤سحسؤٸسٹسد
ا٤ؽّبٷ ذاجٱي ا٤حٷ ٸعٳش ِ٥ٹٱي ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص ٨٭ر ٘حس ٘ ،ٱٷ ائ٩يً جحساٲض السٹس٫
 %77ٲ ،%81ٲ٤ٱرٮ ا٤٭عبة الالت ٨ٱ٩سة
ٸ١٩٭٭ي أ٬ ٪عحخ٥فٱي ٬ ٫٨عب ؼسّسبسٹسة
زإظيء آخسٸ.٫
٘٩١ري ٢ٲالسط شسداً ،ٸسعسفس ٣ا٤سسئسٹسط
ا١٤ٳ٤ٳ٨بٷ أ٤ٹٙيزٲ أٲزٸبسٵ ِس٥سٵ ٬عسبسة
جؤٸٹد ؼسّسبسٷ جفس٤ ٣سعسد  %57ٲٰسٷ
األِ٥ٵ ٘ٷ اٝ٤يز ا٤الجٹ٭ٹة٘ ،سٱس٬ ٣عسبسة
ا٤حؤٸٹد اّ٤ي٤سٹسة ٰسرٮ جسّس٭سٷ أ ٪أِس٩سي٢
ا٤سئٹط ا١٤ٳ٤ٳ٨بٷ جع٬ ٛٝحيئسس ٨سرٰس٥سة
ٲ٬عبة ا٤سئٹسط جؽسي٘سٹسص ٤سٹسِ ٣س٥سٵ
ا٬خٙيق ٨عحٳٴ أِ٩ي٤ٯ ٝ٨يز٬ة ال٭ٍٹسٮ؟
ا٠ ٪٭ي ظ٭ؤخر األ٨ٳز السىسسٸسٝسة العسٹسىسة
ٲظيذشة ٘سيالظسحس٭سحسيز ا٤عسيالس ٛظسحس٩سًي
ظٹ١ٳ ٪خالـة ج١ٙٹس٬ي١٤ ،س ٫الس٩سعسيٲ٤سة
العسسٹسسىسسة السسي٤سس٭سسٍسسس ا٤سسٵ اخسس ٣ا٤سسٳاٜسسُ
ا١٤ٳ٤ٳ٨بٷ ٲاٙ٤٭صٲٸ٥ٷ جحسمسط ٠سرسٹسس ٨س٫
األ٨ٳز ا٤حٷ  ٫٨ا٤فّب أ ٪جسٝسبس ٣جسبسيٸس٭سًي
ؼدٸدًا ٘ٷ ٲشسٱسيت ا٤س٭سٍسس٘ .سي٤سسئسٹسط
ا١٤ٳ٤ٳ٨بٷ ٤دٸٯ ِالٜيت ٲالعة ٲـسسٸسعسة
٨ ُ٨ٹ٥ٹؽٹيت ا٤ٹ٩ٹ ٫ا١٤ٳ٤ٳ٨بٷ ،ٲٔي٤بٹسة
اٝ٩٤سالٹ٨ ٫٭ٯ ا٨ي اِح٥ٝٳا ٲأو ٛ٥ظساظٱس٧
جعث ذزٸّسة " ِسد٠ ٦سٙسيٸسة األ ٤سة" السّسد
اجٱي٨ٱ ٧الصسائ٨ ٧سسِسبسة أٲ أ٬سٱس ٧ٲالس١س٣
العيوة ِي ٲا ٥٤عسٸة أل ٪آذسيز شسسائس٩سٱس٧
ج٩عٵ ٘ال ٸبٰ ٛ٭ي ٞشسٸ٩ة السّسد جسدخس٣
ا٤سئٹط ،ٲ٨ ٫٨ص٘ ٣٩ميئعٯ ؼسٸه ٘ٹدٸسٳ
٬ؽس ٘ٷ اّ٤ي ٦ا٩٤يلٷ ج ٧جفٳٸسٮ العسٸسة
٘ٷ ٔس٘ة اشح٩يِيت جٳاشد ٘ٹٱي أظد أؼٱس
شِ٩يء اّ٤فياليت ا٤ٹ٩سٹس٭سٹسة ٨سُ ا٤سسئسٹسط
أٲزٸبٵ خال ٢ج٭ٍسٹس٩سٯ إلظسدٴ ظس٩سالجسٯ
اال٬حخيالٹة ،ٲالّد ٰ ٣٠را ٸحبي ز ٤رٰ ٫ا٩٤سء
٨بيؼس ً جعسيإِ ٢س ٫ظسبسب اظسحس٩سساز
ا١٤ٳ٤ٳ٨بٹٹ ٫الحؤٸٹد ٰ١را زئٹط٤ .ر٥ِ ٟ٤ٹ٭ي
أ ٧٥ّ٬ ٪أ٠ ٪ٳ٤ٳ٨بٹي جعفسِ ٣س٥سٵ أ٨سٳا٢
ويئ٥ة  ٫٨ا٤ٳالٸيت ا٩٤حعد جعث ٨ع٩سٵ
٨عيِدات ٩٤سعسيزالسة جسصسيز ا٤س٩سخسدزات
ٲاإلزٰيب ،اذاً ،األ٨ٳا ٢جمخ ا٤ٵ ٠ٳ٤ٳ٨سبسٹسي
٘ٹحٳا٘س ٘ٹٱي ا٩٤ي ٢ظسٳاء أ٠سي ٪االٜسحسفسي
٬يّ٘يً أٲ ّ٨ىالً ٲ٨٭ٱٳاليً٘ ،عحٵ ٤ٳ ٘ؽس٥سث
ا٤عٹيظيت االٜحفي ٸة ٥٤سسئسٹسط أٲزٸسبسٵ
٘ؽالً ذزٸّيً ٘ب٬ٱي  ٫٤جئذس ِ٥ٵ ا٩٤عسحسٳٴ
اّ٩٤ٹؽٷ ١٥٤ٳ٤ٳ٨بٹٹ ٫اّ٩٤حيؼٹِ ٫س٥سٵ
ؼحٵ أ٬ٳاَ ا٩٤عيِداتٰ ،را ٨س ٫شسٱسة،
ٲ ٫٨شٱة أخسٴ ٘سب ٪ا٤سبسدٸس ٣ا٤س٩سىسسٲض
٥٤سئٹط أٲزٸبٵ أ٨ي ٦أِٹ ٫ا١٤ٳ٤ٳ٨بٹٹٰ ٫سٳ
ذٳاز اٙ٤يز ،ٞٲذٳاز اٙ٤يز ٞال جؤٸٹسد ؼسّسبسٷ
٤ٱ٥ِ ٧ٵ اإلوال٘ ٚٷ ٠ٳ٤ٳ٨سبسٹسي٘ ،س٥سٝسد
أذّست ِ٥ٹٱ ٧اّٝ٤ٳ ا٤سحسٷ خسيلسٳا ٘سٹسٱسي
٬مي٤ٱ ٧ا٤ىٳٸ ٣اليالظحعال ٦ا٤حي٤ ٦خٹيزات
اإلزٰيب ٲجصيز ا٩٤خدزات ٲا٤سدٸس١سحسيجسٳزٸسة
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ا٤داخ٥ٹة ٘ٷ ا٩٤٭ٍ٩ة .ٲاليت ا١٤ٳ٤ٳ٨بسٹسٳ٪
ا٤ٹٳ ٦ٸ٭ٍسٲ ٪ا٤ٹٱ٥ِ ٧ٵ أ٬سٱس ٧ا٤عسبسب
٘ٷ ٨آظٹٱ ٧ٲا٬حؽيز ا٤صسٸ٩سة ا٤سد٨سٳٸسة،
ٲٰرٮ ا٤فٳز ا٤ع٥بٹة ٙ٥٤يز ٞال جئذس ِ٥سٵ
٨ٳ ٜٗا١٤ٳ٤ٳ٨بٹٹ ٫جصيٰٱ٘ ٧سعسعسب الس٣
جصيٮ ا٤ٹعيز  ٣١٠ا٤رٶ ٸّي٬ٷ ٨س ٫لسّسٗ
ؼدٸد الظح١يز اٙ٤يز ٞالظ٩ٯ٘ ،ال ٸسعسفس٣
ِ٥ٵ أٶ جؤٸٹد ؼّبٷ أل٬ٯ ٸ٭ٍس ا٤ٹٯ ِ٥ٵ
أ٬ٯ ز ٸٗ اٙ٤يز ٞا٤عسٹسيظسٷ٘ ،سٹسحسّسسق
٥٤حٱ٩ٹػ ا٩٤عح٩س ٲٰٳ ٨ي ٸبٝٷ ا٤عيظة
ا٤عٹيظٹة ا١٤ٳ٤ٳ٨بٹة خيٲٸة جس٩سي٨سيً أ٨سي٦
ا٤سئٹط أٲزٸبٵ٘ .٭عبة ا٤حؤٸٹد ا٩٤سسجسٙسّسة
ت  ٫٨ا٬سصسيشاجسٯ ٨س٭سٝسىسّسة
شدًا ٤ٯ  ٧٤جؤ ِ
ا٤٭ٍٹس ،ال ٫٨ ٣ٲا ُٜاخس٥سٷ خسيؾ شسدًا
ٸع٩ط أل٨ري٤ٯ الي٤بسٝسيء ٘سٷ ٨س٭سيـسبسٱس٧
الي٤سٔ٘ ٫٨ ٧عي ٰ.٧
أ٨ي ِ٥ٵ ا٤ىسٖ اٺخس٘ ،ي٤سئٹط جؽسي٘سٹسص
 ٧٤ٸؤخر ال٩ري " ٢ٲ٤ة ا٤س٭سٙسه" ا٤س٩سحسّسيزٖ
ِ٥ٹٱي ٘ٷ ٨٭ىٝة ا٤خ٥ٹس ا٤سّسسالسٷ٘ ،س٥س٧
ٸٝسدِ ٦س٥سٵ لسخ األ٨سٳا٘ ٢سٷ شسٹسٳب
اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ٥٤ ٫عفٳ٥ِ ٢ٵ ٬عسبسة جسؤٸسٹسد
٨ىٝ٥ة ٲ ٫٨ذ ٧ا٤ص٥ٳض ٘ٷ أظد اٝ٤سفسٳز.

٘٩عؤ٤ة ا٤حّسي٨س٨ ٣سُ ا٤س٩سي ٢ا٤س٭سٙسىسٷ
ٲوبٹّة ا٤عٹيظيت ا٤ىبٝٹسة ا٤سعس١سٳ٨سٹسة
شّ٥حٯ ٸعف٥ِ ٣ٵ ٬عبسة جسؤٸسٹسد أٲ٤س سٟ
ا٤رٸ ٫جعٝس ٛا٤سحسعسعس٘ ٫سٷ ٨عسحسٳٴ
ّ٨ٹؽحٱ ٧ٲ ٫٨ٸ٭حٍسٲ ٪ا٤حعع ٫ا٤سٳالسط
٘سسٷ ا٤سس٩سسدٴ ا٤سسٝسسسٸسسب شسسدًا٘ .سس٩سس٫
ا٩٤عحىس٥سّسٹسٜ ٫سي %70 ٢أ ٪ٲلسّسٱس٧
االٜحفي ٶ ظٹحعع ٫الّد ظس٭سة ،ٲ %65
ٜي٤ٳا السؤ ٪ٲلسّسٱس ٧أ٘مس٨ ٣س ٫ا٤عس٭سة
ا٩٤يلٹة .أٶ أ ٪ا٤حعع ٫ٸحع٤ ٛٝسىسبسٝسة
ّ٨ٹ٭ة ٲال ٸفٹب ا٩٤صح ٣١٠ ُ٩ٲٸسشُ ذٟ٤
أل ٪ا٩٤ي ٢اّ٤يئد  ٫٨ٲاز ات ا٤س٭سٙسه ٸسحس٧
اٙ٬يٜٯ ٘سٷ ٨ؽسيزٸسُ ٨سحس٭سٳِسة٨ ،س٭سٱسي
االشح٩يِٷ ٲا٤حسالٳٶ ٲ٨ؽسيزٸسُ ا٤سحسرسٳٸسس
ا٤ف٭يِٷ ٲاإلـالض ا٤صزاِٷ ٠ٷ ال جس١سٳ٪
٘٭صٲٸال ٲ٤ة ٙ٬ىٹة ٘ٝه ال٤ ٣ححعٳ٤ ٢سدٲ٤سة
٨٭حصة ٲ٨فدز ٤ع ُ٥أخسٴ ٲأ٠رس جس٭سٳِسيً،
ٲٰرٮ اإلٙ٬يٜيت ال جّٳ السؤٶ ٬سٙسُ ِس٥سٵ
ؼسٸعة ٲاظّة  ٫٨اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ ،٫ال ٣جعٝسٛ
اٙ٤يئد ٥٤بسٲ٤ٹحيزٸي ٲجعسّسٵ ا٤س٩سؽسيزٸسُ
ا٤صدٸد  ،ا٤ف٭يِٹة ٨٭ٱي جسعسدٸسداً٤ ،سصٸسي
ِد أ٘سا ٰرٮ ا٤ىبٝة ٤حفبط ٰٷ إ٤ي٤بٹة
ا٩ٍّ٤ٵ  ٫٨اٙ٤٭صٲٸ٥ٹٹ٠ ،٫س٩سي جعسحسٙسٹسد

ا ٙ٤يت اٝٙ٤ٹس ٲا٩٤ععٳٜة ٨ ٫٨ؽسٲِيت
ظ١ٳ٨ٹة ِد جعّٵ ٤حّ٥ٹ٩ٱ ٧ٲاالٰحس٩سي٦
الفعسحسٱس٤ ٧س٩س٭سعسٱس٘ ٧سسؾ اال٬سىسالٚ
٥٤حخٙٹٗ  ٫٨ظدّ ا ٧٥ٍ٤ا٤ىبٝسٷ ا٤سٳاٜسُ
ِ٥ٹٱ.٧
٘ؤ٨ٳا ٢ويئ٥ة ٘ٷ ٘٭صٲٸال ال ج٭ ٛٙالؽس١س٣
ِؽٳائٷ ٥٤عفٳ٥ِ ٢ٵ ا٤سلي ا٤ؽسّسبسٷ،
ال ٣ج٭٤ ٛٙخ ٛ٥ٲا ُٜشدٸسد ٤سبس٥سد ٨سّسد٦
ٲخي ٫٨ ٢ا٤ب٭ٵ ا٤حعحٹة ا٩٤حٝد٨ة ٤سصسّ٥سٯ
ٜٳ اٜحفي ٸة شبيز ٘ٷ ا٩٤٭ىٝسة ٤سصس٥سب
٨عحٝب ٣أ٘م ٣ال ٸ١ٳ ٪ا٤٭ٙه ٘ٹٯ ٰٳ ٨سيء
اظح٩ساز ا٤عٹي ٘ٹٱي.
ا٬ ٪عبة جؤٸٹد ا٤سئٹسط جؽسي٘سٹسص ،جسٝسٳ٢
ٲالؽ ٣١ٲالط أ ٪ا٤رٳز ٰٷ ذٳز وبٝسٹسة،
ٲا٤ىبٝة  ٧٤جف ٣الّد السحسّسدا ٰسي ٤سحس١سٳ٪
ٔي٤بٹة ظيظٝة ٲاالظحر٩يزات ا٩٤ي٤ٹة جٍٱس
الؽ ٣١ش٥ٷ أ٬ٱي جعّٵ ٤حسعسٝسٹس ٛجس٥سٟ
إ٤ي٤بٹة ٤ح١ٳ ٪ا٤رٳز ا٤ىبٝسٹسة أؼسد ٜسٳ ً
الؤ٘سا ٰي ،ٲأؼد ذبيجيً الحؤ٨ٹ٨ ٫عسحسٝسبس ٣ال
ٸّح٩د ِ٥ٵ ا٤٭ٙه السِ ٣س٥سٵ ا٤سحسفس٭سٹسُ
ا٩٤حٝد.٦

فُشوٌال حطهق قًزها انصُاعً األول يٍ انصٍٍ فً حشزٌٍ انثاًَ
٘ٷ األٲ ٫٨ ٢جؽسٸ ٫ا٤سرسي٬سٷ ظسٹسحس٧
اوال ٚأٲ٩ٜ ٢س ـ٭يِٷ ٘٭صٲٸ٥ٷ ِ ٫٨س٥سٵ
األزالٷ ا٤فٹ٭ٹة الععب ٨ي أِ ٫٥ا٤سسئسٹسط
ٰٳٔٳ جؽي٘ٹص ٘ٷ الس٬ي٨صٯ األظبٳِٷ " آ٤سٳ
السٸعٹد٬حٹٯ" ا٤رٶ ج ٧الرٯ األظد ٨ ٫٨عسىسة
٘سٷ
ا٤حع ٧١اليأل٩ٜيز ا٤ف٭يِٹسة ا٤س٩سٳشسٳ
ٜيِد شٳٸة ِ٥ٵ ظسٱسٳ ٢ٲالٸسة ٔسٳزٸس١سٳ
ا٤ٳاظّة ٘ٷ ٘٭صٲٸال.
اٰ ٪را ا٩ٝ٤س ا٤ف٭يِٷ ٰٳ جسصسعسٹسد
الجٙي ٣ٝ٬ ٚا٤ح١٭ٳ٤ٳشٹي ا٤حٷ أالس ٦الٹس٫
٘٭صٲٸال ٲا٤فٹ٘ ٫ٷ اّ٤ي 4116 ٦ٲا٤رٶ
ٲـٙٯ ا٤سئسٹسط جؽسي٘سٹسص السي٤سحسّسيٲ٪
ا٤ص٭ٳالٷ-ا٤ص٭ٳالٷ.
ٜي ٢ا٤سئٹط جؽي٘ٹص العمسٳز ا٤عسٙسٹسس
ا٤فٹ٭ٷ ٘ٷ ٘٭صٲٸال ؼي ٓ٬جٳ " ظٹسحس٧
اوال ٚا٩ٝ٤س ا٤ف٭سيِسٷ ا٤سٙس٭سصٲٸس٥سٷ
"ظٹ٩ٳ ٪الٳ٤ٹٙيز" ال٩عيِد ٘سٸد ٫٨
ٲ٤ة ا٤فٹ ٫ا٤ؽٝٹٝة .ٲظٹ١سٳ ٪ذ٤سٟ
٘ٷ األٲ ٫٨ ٢جؽسٸ ٫ا٤ري٬ٷ".
اٰ ٪را ا٩ٝ٤س ا٤ف٭يِٷ ،ا٤رٶ ظس٩سٷ
٬عبة ٝ٤يئد االظحٝال٘ ٢ٷ أ٨سٸ١ي ا٤ص٭ٳالسٹسة
ظٹ٩ٳ ٪الٳ٤ٹٙيز ،ظٹ١ٳ٘ ٪ٷ ا٩٤سٝسي ٦األٲ٢
٘ٷ خد٨ة ٔيٸيت االجفي ٢ا٩٤د٬ٷ ا٤ع١٥ٹسة
ٲا٤الظ١٥ٹة الععب ٲشٸس االجفي ٢اٙ٤٭صٲٸ٥سٷ
ظٳ٠ٳزٲ ٰٹس٬ي٬دٸص.
ٜيٰ ٢س٬ي٬دٸص ا٤رٶ ٠سي ٪ظسيلسسا أٸمسي ٸسٳ٦
األظد الس٘ٝة جؽي٘ٹص " ا٬سٱسي أ ا أظسيظسٹسة
٥٤عٹي ا٤ح١٭ٳ٤ٳشٹة ظٹحس ٧ٲلسّسٱسي ٘سٷ
٨ح٭يٲ ٢ٸد ا٤ع١ي ٪ٲ٤خد٨حٱ"٧
ٲٲ٘ٝي ٩٤ي ذ٠سٮ ا٤ٳشٸس ،ظٹسعسيِسد ا٤سٝس٩سس
ا٤ف٭يِٷ ٘ٷ جىٳٸس اال٨سحسدا ا٤سصسٕسسا٘سٷ

٤بسا٨س ا٤ع١ٳ٨ة االشح٩يِٹة ٲذ ٫٨ ٟ٤خسال٢
ا٤خد٨يت ا٤حّ٥ٹ٩ٹة ٲا٤فعٹة ا٩٤حٙ٥سص ٠ .س٩سي
أ٠د جؽي٘ٹص أ ٪ا٩ٝ٤س ا٤ف٭يِٷ ظٹ١ٳ ٪أٸمي
٘ٷ خد٨ة اظحٹيشيت ا٩٤٭ٍ٩يت ٲا٤صّ٩سٹسيت
ا٩٤ع٥ٹة ذات إ٤يٸيت االشح٩يِٹة .أؼيز ٲشٸسس
االجفيالت ٲا٥ّ٩٤ٳ٨يت اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ آ٬دزٸٯ اٸصازا
ا٤ٵ أ ٪خٳ٘ ٢٭صٲٸال ٘ٷ ا٩٤صح ُ٩اٙ٤ميئٷ

ظٹدِ ٧ا٤ف٭يِة ا٤حٙ٥صٸٳ٬ٹة ٘ٹٱيٜ .ي٠ " ٢ي٪
ا٤سسبسسس٬سسي٨سسس ا٤سسسئسسيظسسٷ األظسسبسسٳِسسٷ "آ٤سسٳ
السٸعٹد٬حٹٯ" ٸبد ٩ٜ ٫٨س ـ٭يِٷ أ٩٤ي٬سٷ،
اال أ٬ٯ ظٹس١سٳ ٪اٺ٨ ٪سحسٳ٘سس ٨سٜ ٫س٩سس٬سي
ا٤ف٭يِٷ ا٤خيؾ".
جّيٜدت ا٤ع١ٳ٨ة اٙ٤س٭سصٲٸس٥سٹسة ٨سُ ؼسس٠سة
ـٹ٭ٹة ٤ححٳ٤ٵ ٨سٱس٩سة جفس٩سٹس ٧ٲـس٭سيِسة
ٲاوال ٚا٩ٝ٤س ا٤ف٭يِٷ ٩٠ي ٲز ٘ٷ ٨سٳٜسُ
آ ٢السٸعٹد٬حٹٯ.
ٲظحٝٳ٠" ٦ي ٪جٷ ٘ٷ" ،ؼسس٠سة االجفسيالت

اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ا٤ٳو٭ٹة ا٤حٷ ج ٧جسؤ٨سٹس٩سٱسي ٘سٷ
الداٸة ِي ،4112 ٦الب از جٳشٸُ ا٤بد اٙ٤ميئٷ
٩ٝ٥٤س ا٤ف٭يِٷ ا٤صدٸد٩٠ .ي ظحسٝسٳ ٦ٲشاز
ا٥ّ٤ٳ ٦ٲا٤ح١٭ٳ٤ٳشٹي الب از ٨س٠ص ا٤حع٘ ٧١سٷ
ٲالٸة ٔٳزٸ١ٳ ٲ٨عىة ا٤حع ٧١االظسحسٹسيوسٹسة
٘ٷ ش٭ٳب ؼسٜٷ ٲالٸة الٳ٤ٹٙيز.
ٲا٘ٝث األٲزٲٔٳاٶ ِ٥ٵ ٘حط ٨دازٰي ا٤صسٳٶ
أ٨ي ٦ا٩ٝ٤س ا٤ف٭يِٷ اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٝ٨سيالس٣
اظحخدا 01 ٦الي٩٤يئة  ٫٨الرٯ اٙ٤ميئٷ.
٠صصء  ٫٨اجٙيٜٹة  ٣ٝ٬ا٤ح١٭ٳ٤ٳشٹسي ٨سُ
ا٤فٹ ،٫ج ٧جدزٸب ٨ص٩ٳِة ١٨ٳ٬ة ٨س٫
٘ 071٭صٲٸ٥ٷ ٘ٷ ٨صي ٢جس١س٭سٳ٤سٳشسٹسي
ا٤بد اٙ٤ميئٷ ،اليإللي٘ة ا٤ٵ  51وي٤بسيً
٘٭صٲٸ٥ٹًي ج ٧اخحٹسيزٰس ٧إلجس٩سي ٦زشسة
ا٤د٠حٳزاٮ ٘ٷ ٰرا ا٩٤صي٘ ٢ٷ ا٤فٹ.٫
" ا٘ ٪٭صٲٸال جحعُ ٲج٭٩سٳ ٨س ٫شس٩سٹسُ
ٲشٱيت ا٤٭ٍس" ٜي ٢جؽي٘ٹص٩٠ .ي أِس٥س٫
ِ ٫خىحٯ الي٤عٙس ا٤ٵ الس١سٹس ٫خسال٢
األؼٱس ا٥ٝ٤ٹس٥سة ا٤سٝسي ٨سة ٨س ٫أشس٣
" اِسسىسسيء ٘سسّسسة أخسسسٴ ٤سس٥سسحسسعسسي٤سسٗ
االظحساجٹصٷ الٹ ٫ا٤فٹ ٫ٲ٘٭صٲٸال".
اِ ٪الٜيت ٘٭صٲٸال  ُ٨ا٤فٹ ٫جؽ ٣٩اليألـ٣
ِد اجٙيٜيت ٨ؽحس٠ة ٨٭ٱي اظحخساز ا٤سٕسيش
ٲا٤٭ٙه ا٤خي ٦اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٲال٭يء ٍ٬ي ٦ا٤عس١سٟ
ا٤عدٸد ٘ٷ ٘٭صٲٸال ٲخه ائح٩ي٤ ٪سٙس٭سصٲٸسال
 ٫٨أش ٣ؼساء اّ٩٤دات ا٤صزاِٹة ا٤فسٹس٭سٹسة
اليإللي٘ة ا٤ٵ ـ٭دٲ ٚج٭٩ٹة ٨ؽحس ٞٸعحٳٶ
ِ٥ٵ  8الالٸٹ ٫ٲالز ٠سأظ٩سي ٢ٲ 6السالٸسٹس٫
ٝ٨د٨ة  ٫٨ا٤فٹ ٫ل ٫٩اجٙيٜيت أخسٴ.
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تفعيم انتعاوٌ اإلقهيًي نتعسيس خيار االشتراكية وتحذ اإلي ريانية
 ٧٤ٸ ٫١ظمٳز ا٤سئٹط جؽي٘ٹسص ٤س٩سساظس٧
ج٭فٹب زئٹط ا٤بيزٔٳاٶ ا٤صدٸد ا٩٤٭حسخسب
٘س٬ي٬دٲ ٤ٳٔٳ ٲالٝيإٮ ّ٨ٯ ٩٤د وٳٸ٥ة السّسد
زظٹ ٣اليٜٷ ا٤سإظيء ا٤عيلسٸ ٫الفد٘ة٩٠ ،ي
 ٧٤ٸ١س ٫ا٨سحس٭سيَ ٠س٨ ٣س ٫ا٤سسئسٹسعسٹس٫
ا١٤ٳ٤ٳ٨بٷ أ٤ٹٙيزٲ أٲزٸبٵ ٲا٤بٹسسٲ٘سٷ آال٪
ٔيزظٹي ا٤ع٥ٹٙٹ ٫اٝ٩٤سالٹ٨ ٫س ٫ا٤سسئسٹسط
األ٨سٸ١ٷ الٳغ ِس ٫ظمسٳز ا٤س٩س٭سيظسبسة
الفد٘ة ٠ر.ٟ٤
ا٤سئٹط ٘س٬ي٬دٲ ٤ٳٔٳ ٠يٜ ٪د أِس٥سٜ ٫سبس٣
ا٬حخيالٯ الؤ٬ٯ ٤ٹط ٸعيزٸيً أٲ ٸ٩ٹ٭ٹيً السٰ ٣سٳ
 ُ٨اٝٙ٤ساء ،ٲ ٫١٤الي٤س٭سعسبسة ٤سٳاؼس٭سىس٫
ٲا٤٭خب ا٩٤ي٤ٹة ا٤الجٹ٭ٹة ٰٷ اؼيز ٠ي٘ٹسة
ا٤ٵ أ ٪ا٤سئٹط ا٤صدٸد  ٫٤ٸ١ٳ ٪جيالّيً ٲ٤س٫
ٸ١ٳ٤ ٪فًي آخسًا ٸُؽسحسسٴ ٲجُؽسحسسٴ السال ٮ
البمّة ٲالزات.
ٜب ٣جع ٧٥ا٤سئٹط ٤ٳٔٳ ٩٤ٱي٨ٯ زظس٩سٹسيً
٘ٷ  07آب ا٤س٩سيلسٷ ،أزظس ٣ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص ٥٨ 05.7ٹٳ٤ ٪ٹحس  ٫٨ٲٜٳ ا٤سدٸسص٢
٥٤بيزٔٳاٶ ٩٤عيِدجٱي ِ٥ٵ جصيٲش ٨سعس٭سة
٠ي٬ث ج٥ٳض اليألِ٘ٝ ٛب ٨ع٭ة ٠ي٬ث ٨سست
الٱي ٜب ٣المّة أؼسٱسس ظسٹسد أ ٴ ٬سٝسؿ
ا٤ٳٜٳ ا٤ٵ ج٩٠ ٗ٥ٹيت ٰيئ٥ة ٨س ٫اإل٬سحسيز
ا٤صزاِٷ ٘ٷ ال٥د ال ٸ٭حس ا٤٭ٙه.
ٰرٮ ا٩٤عيِد ِبّست ٲالؽ ٣١ٲالط ِس٫
ظع٬ ٫ٹة ٘٭صٲٸال جصسيٮ " ٜسط ا٤سٙسٝسساء"
ٲاؼسسيز ا٤سسٵ أ٬سسٯ جسسٳشسسد ا٤سس٩سسصٸسسد ٨سس٫
ا٩٤عيِدات الىسٸٝٱي ا٤ٵ ا٤بيزٔٳاٶ ا٤سحسٷ
 ٫٤ج١ٳ ٪ٲظٹد ً ٘ٷ ظسي ٢اخسحسيزت ـسٗ
اٝٙ٤ساء ٲاظسحسٕس٭سث ِس٭سٱسي اإل٨سبسسٸسي٤سٹسة
ٲؼس٠يإٰي ا٤بسشٳاشٸٳ ٪ا٤ٳو٭ٹٳ٩٠ ،٪ي ّ٘٥ٳا
ٲ٨يً.
ٲّ٘الً ،ٲالّد ٨ساظ ٧ا٤ح٭فٹب ،ج ٧االجسٙسيٚ
ِ٥ٵ  04اجٙيٜٹة ؼ٥٩ث ٜسىسيِسيت ِسد ،
ِسد السسا٨سٹس٣
٘ٝد ج ٧االجٙي٥ِ ٚٵ شٸي
ا٤٭ٙه ا٩٤سظ٥ة ٸٳ٨ٹيً ٘ ٫٨٭صٲٸال ٥٤بيزٔٳاٶ
 05.811 ٫٨الس٨ٹ ٣ا٤ٵ  47.111السس٨سٹس٣
ٸٳ٨ٹيً٩٠ .ي ج ٧االجٙي٥ِ ٚسٵ الس٭سيء ٨فس٭سُ
ظ٩ي ال٩ؽيز٠ة ٘٭صٲٸ٥ٹة ٲ٬يٜؽي ٨ؽسسٲَ
اٜي٨ة ٨فٙي ٥٤٭ٙه ٘ٷ ا٤بيزٔٳاٶ .ٲاجٙسيٚ
آخس ٤حىٳٸس ٨ؽسٲَ " ا٩٤سٱس٩سة ٨سّسصسص "4
السسب٬ؽسسيء ٨سسس٠سسصٸسس٤ ٫سسىسسب ا٤سسّسسٹسسٳ٘ ٪سسٷ
ا٤بيزٔٳاٶ ،ٲاجٙيٜٹة ٤حىبٹ ٛالس٬ي٨س جسّسيٲ٪
ظٳ ٢األ ٫٨ا٤سٕسرائسٷ٠ ،س٩سي ظسحسؽسيزٞ
ا٤بيزٔٳاٶ ٘ٷ جٙ٥صٸٳ ،Telesur ٪ج٥سٙسصٸسٳ٪
ا٤ص٭ٳب.
ٲاٜحسض ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ِ٥ٵ ا٤سئٹط ٤ٳٔسٳ
الدء ظ٥٩ة ٩٤عيزالة األ٨ٹة ٘٭صٲٸال ظسحس١سٳ٪
ظّٹد ً الحٝدٸ ٧اّ٤ٳ٘ ٪ٹٱي.
ٰرٮ االجٙيٜٹيت األٲ٤ٹة  ٫٤جس١سٳ ٪األخسٹسس
ظح٩يً الٰ ٣ٷ الداٸة ِ٥ٵ وسٸ ٛظسٹس١سٳ٪
٥٨ٹ ًي الي٤حّيٲ ٪ٲا٤سحس٭سعسٹس٤ ٛس٩سعسيِسد
ا٤بيزٔٳاٶ ِ٥ٵ ا٤حٝد ٦ٲا٤حىٳز.

ٜي ٢جؽي٘ٹص "٘٭صٲٸال ظحم ٫٩جصٲٸداً ٙ٬ىٹسًي
٠ي٨الً ٥٤بيزٔٳاٶ ٣٠ ،ا٤٭ٙه ا٤رٶ جعسحسيشسٯ
٘ٷ ٰرا اٝ٤سٰ ٪ٳ ٨ٳشٳ ٤سدٴ ٘س٭سصٲٸسال،
ٲ٘٭صٲٸال ج٥ٙ١ٯ ٤في٤ط جىٳٸسس ا٤سبسيزٔسٳاٶ".
٘ٙٷ ٌٔ ٣ٹيب أٶ ٨عيِدات ا٨سبسسٸسي٤سٹسة
٤دٲ٤ة ٘ٝٹس ٜد ال جع ٣٩ا١٤رٹس  ٫٨األٰ٩ٹة
٤ٱي ،ظيِد ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ِ٥ٵ ٥٨ئ شصء
٠بٹس  ٫٨اٙ٤ساْ ال٩عيٲ٤ة ٤مس ٧ا٤سبسيزٔسٳاٶ
ا٤ٵ ا٤ع ٗ٥االؼحسا٠ٷ ا٤سسا ٸس١سي٤سٷ ٘سٷ
ا٩٤٭ىٝة ،ٲ٤ح١ٳ٨ ٪عيِدات الىيالُ شسدٸسد
٤حص٭ب جسٝسدٸس ٧األ٨سٳا٘ ٢سٝسه السحسٝسدٸس٧
٨عيِدات جٝ٭ٹة ٲا٬ؽيئٹة جمس٩س ٫ٲـسٳ٢
ا٩٤عيِدات ٩٤عحيشٹٱي ال أ ٪ٸح٬ ٧ٱبٱي.

بىنٍفٍا
أ٨ي ٘ٷ الٳ٤ٹٙٹيٝ٥٘ ،د ج ٧االجٙي ٚالٹ ٫زإظيء
٘٭صٲٸال ،ا٤بساشٸ ٣ٲالٳ٤ٹٙسٹسي ِس٥سٵ جسٝسدٸس٧
ٜسٲق ٤ٱرٮ األخٹس الظحس١س٩سي ٢جس٩سٱسٹسد
وسٸ ٛٸساله الٹ ٫ا٩٤عٹىٹ ٫األو٥عسٷ٨-س٫
ا٤عيظ ٣ا٤بساشٸ٥ٷ-ٲا٩٤عٹه ا٤سٱسي ٶ٘-سٷ
ا٤عيظ ٣ا٤حؽٹ٥ٷ.
ٜد٨ث ا٤بساشٸٜ ٣سليً ٩٤د ِؽسسٸسِ ٫سي٨سًي
ٜدزٮ ٥٨ 451ٹٳ ٪ٲالز أ٨سٸ١ٷ ٘سٷ ظسٹس٫
الٜ ٓ٥سق ٘٭صٲٸال ٥٨ 511ٹٳ ٪ٲالز أ٨سٸ١ٷ
الظح٩١ي ٢أ٠رس ٬ ٫٨فٗ ا٤ىسٸ ٛا٩٤يز ِبس
الٳ٤ٹٙٹي ا٤رٶ الٸصأ ٢ٹس ّ٨بداً.
ا٤ىسٸ ٛال٩ي ٸع٥٩ٯ ٜ ٫٨سٹس٩سة اٜسحسفسي ٸسة
خفٳـيً ٥٤ىسٖ األ٘ٝس ،الٳ٤ٹٙٹي ،ٸعٳٶ ٘سٷ

ذ٭يٸيٮ ّ٨ي ٪أ٠رس أٰ٩ٹة جعسّسٵ ٘س٭سصٲٸسال
٤حدِٹ٩ٱي ٲشّ٥ٱي أ٨سسًا ٲاٜسّسًي ال ٸس٩س١س٫
جصيٲشٮ٘ .ي٤ح١ي ٣٨االٜحفي ٶ ٲزاله ٨فسي٤سط
ا٤دٲ ٢ا٤الجٹ٭ٹة الّمٱي البّك ،ٸدّ٘ٱي الداٸسةً
٤الالحّي ِ ٫أٶ ظد ٜد ج١ٳ ٪ا٤س٩سٳاشسٱسيت
ا٩٤ع٥عة خٹيزًا ٘ٹٯ٘ ،صسّس ٣ا٤س٩سفس٥سعسة
٨ؽحس٠ة ال ٸّصش ِالٜيت ا٤حّيٲ ٪ٲا٤سحسٝسيزب
٘ٝه ال ٣ٸىس ٲالؽ٠ ٣١ي ٣٨ؼبسط ظسسٲب
ٰٷ آخس ٨ي جعحيشٯ اٝ٤يز .

اإلكىادور
ٲ٘ٷ اإل٠ٳا ٲز ،أو ٛ٥ا٤سسئسٹسعسيٰ ٪سٳٔسٳ
جؽي٘ٹص ٲزا٘يٸٹ٠ ٣ٳزٸي ٨ؽسٲِيً ٨ؽسحسس٠سيً
٤ب٭يء أ٠بس ٨فٙي ٥٤٭ٙه ِ٥ٵ ظيظ ٣أ٨سٸ١ي
ا٤ص٭ٳالٹة ِ٥ٵ ا٩٤عٹه ا٤ٱي ٶ .ا٤س٩سؽسسٲَ
ا٤رٶ جبٙ٥٠ ٓ٥حٯ  8.8ال٥ٹٳ ٪ٲالز أ٨سٸس١سٷ
ظحّ٥ِ ٣٩ٹٯ ؼس٠ة PDVSAا٤سعس١سٳ٨سٹسة
اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ٲؼس٠ة الٹحسٲا٠ٳا ٲز اإل٠ٳا ٲزٸة،
ٲظح١ٳ ٪شيٰص الع٥ٳ ٢اّ٤ي٘ 4105 ٦ٷ ا٢
آزٲ٨ٳ ٘ٷ ٨عيٍ٘ة ٨ي٬يالٷ ا٤عيظ٥ٹة ٘سٷ
اإل٠ٳا ٲز اليظحىيِة جب ٓ٥ج١سٸسس  511أ٤سٗ
الس٨ٹ ٫٨ ٣ا٤٭ٙه ا٤خي ٦ٸسٳ٨سٹسيً ،ٲظسحسٳ٘سس
٤إل٠ٳا ٲز الععب ا٤سسئسٹسط ٠سٳزٸسي ٲاز ات
ٙ٬ىٹة ٜدزٰي  5.1ال٥ٹٳ ٪ٲالز ظ٭ٳٸيً.
ٲٜي ٢ا٤سئٹط جؽي٘ٹص الؤ٬ٯ ٸصسٶ ا٤حخىسٹسه
٤سسبسس٭سسيء ٨فسسيٖ أخسسسٴ ٘سسٷ ا٤سسبسسساشٸسس٣
ٲ٬ٹ١يزأٳا " ،الدالً  ٫٨ٲشٳ ا٩٤في٘سٷ ٘سٷ
ا٤ٳالٸيت ا٩٤حعد ٜ ،سز٬ي أ٬ ٪بٝٹٱي ٰ٭ي ٘سٷ
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ظٹيٜ٭ي ا٤صٹٳظٹسيظسٷ" ألسيٖ ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص.
ٲٰرا ا٤حّيٲ ٪الٹ٘ ٫٭صٲٸال ٲاإل٠ٳا ٲز ٤سٹسط
الصدٸدٝ٥٘ ،د ظبٰ ٛرا ا٩٤ؽسٲَ ٨ؽيزٸُ
ِد ٤صٸي ٘سؾ ا٤سّس٩س٘ ٣سٷ اإل٠سٳا ٲز
ٲ ِ ٧خٹيزاجٱي االظحٝال٤ٹة ٤سحس١سٳٜ ٪سي ز
ِ٥ٵ االظحٕ٭يء ِ ٫ا٩٤عيِدات ا٤س٩سي٤سٹسة
األ٨سٸ١ٹة ال ٣ّٙا٤حٳاشد اّ٤ع١سسٶ ٘سٹسٱسي،
ٲاجخيذ وسٸ ٛا٤رٳز ا٤بٳ٤ٹٙيزٸة االظحٝال٤ٷ
ٲاالؼحسا٠ٷ ،ٲشّ ٣ا٩٤ؽيزٸُ ٨ؽسحسس٠سة
ٰٳ أٸمًي السيجسصسيٮ جسّسصٸسص زالسه ا٤س٩سفسي٤سط
االٜحفي ٸة الٹ ٫ا٤دٲ ٢ا٤حٷ جؽ ٣١أظيظسيً
 ٫٨ا٤فّب شداً شِصجٯ ،ٲجصّ ٫٨ ٣ا٤حٝيزب
٬عٳ االجعي ٨ف٥عةً  ٣١٤األوساٖ ٲاالالحّسي
ِ٭ٯ ٲِ ٫اّ٤الٜيت األخٳٸة ٸعبب لسزاً ال
ٸ ٫١٩أ ٪جحع٥٩ٯ اٜحفي ٸيت ج ٟ٥ا٤دٲ.٢
ال
٘ ٫٩ا٤بيزٔٳاٶ ٨سسٲزًا السبسٳ٤سٹسٙسٹسي ٲـسٳ ً

٤إل٠ٳا ٲز ٸ١سي ٸس١سٳ ٪ؼسّسيز "ا٤سحس١سي٨س ٣ؼئٲ ٪شٹسا٬ٯ١٤ ،٭سٱسي ٨سد٘سٳِسة الؽسّسٳز
االٜسسحسسفسسي ٶ" ٰسسٳ ا٤ؽسسّسسيز ا٤سسسئسسٹسسعسسٷ ا٤حمي ٫٨ٲاِحٝي ٮ "اليجعي أ٨سٸ١ٷ الجٹ٭ٷ".
ٲاألظسسيظسسٷ ٤سس٥سسّسسالٜسسيت السسٹسس ٫جسس٥سسٟ
ا٤دٲ٘،٢ي٤حٝيزب األٸدٸٳ٤سٳشسٷ ٤س ٫ٸسّس٭سٷ ا ٧ِ ٪ج ٟ٥ا٤دٲ٤ ٢سحس١سٳٜ ٪سي ز ِس٥سٵ
ؼٹ ًي ٨ي ٧٤ٸح ٧ج٩رٹ٥ٯ الؽس١س٨ ٣س٥س٩سٳض ظ ٟ٥وسٸ ٛا٤حىٳز ٲا٤حٝدٰ ٦سٳ أظسيظسيً
ِ٩٤ ٧٭عٱي ٘سـة ظسٸسة اخسحسٹسيز ا٤سدزب
ِ٥٩ٷ ٸئظط ٤ب٭ٵ اٜحفي ٸة ج١ٳ ٪ظي٨الً
ا٤رٶ جسٸد ،ٲ٠ٷ ال ج١ٳ ٪أ ٲات ٲٲظسيئس٣
٤ألٸدٸٳ٤ٳشٹي ٲ اِ٩يً ٤ٱي.
ا٨بسٸي٤ٹة جخٳق ا٤عسٲب ٘ٹ٩ي الٹ٭ٱي الي٤٭ٹيالة
٘ي٩٤عيِدات ٤ٹعث ٲظيئٙ٤ ٣سق زٔبسيت ِ ٫زأض ا٩٤ي.٢
٘٭صٲٸال ِ٥ٵ شٹسا٬ٱي ،ٲاال ٤س١سي٬سث أخسرت
ؼ١الً آخساً٘ ،ب٬ؽيء اّ٩٤ي ٣٨ٲجٳ٘ٹسس ٘سسؾ ”خفٳ٨٭ي ٸعح٩سٲ ٪ال٩عيٲ٤ة ِس٥ٜة اجعي ٬ي.
ا ٣٩ّ٤ال ٸ٥ِ ٫١٩ٵ اإلوال ٚاظحسخسدا٨سٯ ا٩٤حّيوٙٳ ُ٨ ٪ظ١ٳ٨ة ا٤ٳالٸيت ا٩٤سحسعسد
الظًٝي ٥٤مٕه ِس٥سٵ جس٥س ٟا٤سدٲ٘ ،٢سٱسٷ ٰ ٧أظٳء  ٫٨ا٤ٹي١٬ٹص ،أل٬سٱس ٧ٸسحسرّ٤س٥سٳ،٪
٤ٹعث الٝسٲق ذات ٘ٳائد ِي٤ٹسة٘ ،سعسفسة ٸحع٥٥ٳ٘ ٪ٷ  ٣٠ال٥د ٰ ٫٨سرٮ ا٤سبس٥سدا،٪
اٝ٤سٲق ٤س ٧جسّسد ٰسٷ ا٤سساشسعسة السٹس ٫ٸ٭ع٭ٳ٥٤ ٪ٹي١٬ٹص ٲٸخٳ٬ٳ ٪ؼّٳالٱ ،٧شازِٹ٫
ا٩٤عيِدات اٝ٩٤د٨ة ،ٲ٩٠سي ِسبسس ِس٭سٱسي ا٤٭صاِيتٜ ".ي ٢ا٤سئٹط جؽي٘ٹص ِٝب جٳٜٹُ
ا٤سئٹط ٠ٳزٸي٘ ،ب ٪خىه جؽي٘ٹص ٤سٹسعسث االجٙيٜٹيت  ُ٨ا٤سئٹط ٤ٳٔٳ.
٨د٘ٳِة اليٰح٩ي٨ٯ أٲ زٔبحٯ الي٤حسدخس٘ ٣سٷ

فُشوٌال ححخم انًزحبت انزابعت عانًٍا فً يجال ضبط انًخذراث

ثىرة انغاز تتقذو َحى األياو في فُسويال

ٲ٘ٝي ألزٜي ٦ٲ٬عب ِسي٤س٩سٹسة ،أ٠سد
زئٹسط ا٤سصس٩سٱسٳزٸسة ا٤سبسٳ٤سٹسٙسيزٸسة
اٙ٤٭صٲٸ٥ٹة ٰٳٔٳ جؽي٘ٹص أ٘" ٪٭صٲٸال ٜسد
اظح٥ث ا٩٤سجبة ا٤ساالّة ِي٩٤ٹي  ٫٨ظسٹسد
لبه ا٩٤خدزات"

ج ٧ا٩٠ي٨ ٢د خه أ٬يالٹب الىٳ٠ 511 ٢ٹ٥ٳ٨حسس
الٹ٨ ٫ٳزٲ ٪ٲ٨فٙي اليزأٳا٬ي ،ظعب ا٤سئٹسط
جؽي٘ٹص خال ٢الس٬ي٨س ا٤حٙ٥صٸسٳ٬سٷ األظسبسٳِسٷ.
ٜي ٢ا٤سئٹط أ ٪ذٳز إ٤يش ٘ٷ ا٤بال جحٝد ٦ٲخسه
األ٬يالٹب ٰرا ٰٳ جٝد ٦آخس ج ٧جعٝٹٝٯ.

ٜي ٢ا٤سئٹط جؽي٘ٹسص ٸسٳ ٦األظسد٘ ،سٷ
ا٤سسعسس٥سسٝسسة زٜسس٨ 505 ٧سس ٫ا٤سسبسسس٬سسي٨سسس
األظبٳِٷ "آ٤ٳ السٸعٹد٬حٹٯ" ،ا٬ ٪سيئسب
ا٤سئٹط زٸ٩ٳ٠ ٪يزٸصا٤ص ظٹّٝد ٔداً ٘سٷ
٨ 5 / 0ئج٩سا ـعٙٹي ٸٝد٘ ٦سٹسٯ جسٝسسٸسسا
ظٳٜ ٢مٹة ا٩٤خدزات.
" ٲ٘ٝي ألزٜي ٦ٲ٤ٹة ،جعح ٣ٲ٤ح٭ي ا٩٤سجبسة
ا٤ساالّة  ٫٨ظٹد لبه ا٩٤خدزات ّ٥٤ي 4115 ٦ٲالععب أزٜيِ ٦سي 4118 ٦اظسحس٥سث ٘س٭سصٲٸسال
ا٩٤سجبة ا٤ري٬ٹة الٹ٭٩ي اظح٥ث ا٩٤سجبة ا٤ري٤رة ِي 4112 ٦ٲالر ٟ٤ج١ٳٜ ٪د ظيٍ٘ث ِ٥ٵ ا٩٤سساجسب
األٲ٤ٵ ِي٩٤ٹي"
أ٨ي الي٤٭عبة ٥٤ٱص٩يت ا٤حٷ ال جعفٵ ِ٥ٵ ا٤ع١ٳ٨ة ا٤دظحٳزٸة ٘ٷ ٘٭صٲٸال ،أزظ ٣ا٤سسئسٹسط
جؽي٘ٹص زظي٤ةً ا٤ٵ ؼّٳب أ٨سٸ١ي ا٤ؽ٩ي٤ٹة ٸٝٳ٘ ٢ٹٱي " ٸحٳشب ِ٥ٹ ٧١أ ٪جعحس٨سٳ٬س٭سي ٰس٭سي"
ٲٜي٨ ٢ٳشٱيً ٠ال٨ٯ ا٤ٵ ا٤ٹي١٬ٹص" ٘٭صٲٸال ٸصب أ ٪جعحس".٦
٩٠ي ِٜ ٛ٥يئال " ا ٪ا٤ٳالٸيت ا٩٤حعد ج٭حس ٩٠ٹيت  ٫٨ا٩٤ٹسٲا٬ي أ٠رس ٩٨ي جس٭سحسس ٨س ٫ا٤سٝس٩سط
ٲا٤رز ِ٥ٵ أزالٹٱي٤ .دٸٱ ٧أ٠بس ج١٭ٳ٤ٳشٹي ٘ٷ اّ٤ي ٧٤ٸعحخد٨ٳ٬ٱي الالحصاش ا٤ص٩ٹُ ٲ٨س ٫ذس٧
ٸعّٳ ٪ا٤ٵ ا٨الء األٲا٨س ٘ٷ أ٨سٸ١ي ا٤الجٹ٭ٹة".
ٲأليٖ ا٤سئٹط اٙ٤٭صٲٸ٥ٷ ٜيئال " ا ٪ا٤٭عبة األ٠بس جؤجٷ ٠ ٫٨ٳ٤ٳ٨بٹي ِبس ا٤س٩سعسٹسه ا٤سٱسي ٶ
٨سٲزا الي١٩٤عٹ ٟٲأ٨سٸ١ي ا٤ٳظىٵ ٲأخٹسا ا٤ٳالٸيت ا٩٤حعد  .ٲالر ٟ٤ظح٩س ٩٠ٹة ٘ ٫٨٭سصٲٸسال،
اال أ ٧ٍّ٨ ٪ا٩١٤ٹيت جؤجٷ ٠ ٫٨ٳ٤ٳ٨بٹي".
"ٲِ٥ٵ ا٤سٔ ٫٨ ٧ذ ٟ٤ال جصا ٢ا٤ٳالٸيت ا٩٤حعد جسٸد اجٱي٨٭ي الؤ٬٭ي ٨فدز اٙ٤عي ".

خه األ٬يالٹب ا٤صدٸد ا٤رٶ الٕ٥ث ٙ٥٠ة االظحر٩سيز
٘ٹٯ ٥٨ 211ٹٳ ٪ٲالز ظٹع٩ط الحٳ٘ٹس  45أ٤سٗ
الس٨ٹ ٣ٸص٘ ٢ٷ ا٤ٹٳ .٦ٲٲلط ا٤سئٹسط جؽسي٘سٹسص
الؤِ ٪د خىٳن أ٬يالٹب ـ٩س٩سث ٤سصس٥سب ا٤سٕسيش
اليأل٬يالٹب ِبس ا٤سبسال  ،ٲ٨س ٫لس٩س ٫ا٤سرسٳز 00
٨ؽسٲَ ٔيش  ٫٨الٹ٭ٱّ٨ 01 ٧ي٨ ٣٨ي ٤سة ٤س٥سٕسيش
ا٤بٹحٷ ،األ٨س ا٤رٶ ظٹع٩ط ٙ٤٭صٲٸال أ ٪جفسبسط
"ٜٳ ً ـ٭يِٹةً".
ٜي ٢ا٤سئٹط جؽي٘سٹسص " ظسٹسؤجسٷ ا٤سٹسٳ ٦ا٤سرٶ
ظحخحٙٷ ٘ٹٯ أظىسٳا٬سيت ا٤سٕسيش٠ ".س٩سي أؼسيز
ا٤سئٹط ا٤ٵ أ ٪اّ٤ساليت ظححسعسٳ ٢ا٤سٵ ا٤سٕسيش.
" ٬ع ُ٨ ٣٩ّ٬ ٫األزش٭سحسٹس ٫السخسفسٳؾ أشسٱسص
ّ٥٤ساليت .ا٤سٕسيش أزخسؿ ،ٲٔسٹسس ٨س٥سٳخ ".ٲزشّسط
ا٤سئٹط ا١٨ي٬ٹة جؽصٹسُ ا٤سحسٕسٹسٹسس ٨س٬ ٫سٍسي٦
إ٤يشٲ٤ٹ٤ ٫٭ٍي ٦إ٤يش " .زال٩ي الب١٨ي٬س٭سي أ٬ ٪سٝسد٦
ٔيشًا ٨صي٬ٹًي ٩٤د ِي٤ ٦س٩س ٫ٸسٝسٳ٨سٳا السحسٕسٹسٹسس
ٍ٬ي٨ٱ "،٧أليٖ ا٤سئٹط جؽي٘ٹص.
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