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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو ^
لامج روتكدلا انوروك سسوري-ف ة-ع-با-ت-مو
ليجسست مت ““ هنأا يفحسص رمتؤوم يف راروف
ةليسسم-لا ى-ل-ع ة-عزو-م تا-ي-فو (9) ع-سست
تا-يلو-ب ةد-حاو ةا-فو ة-لا-حو (ن-ي-تا-فو)
ف-ي-ط-سسو ة-يا-ج-بو ةر-يو-ب-لاو ةد-ي-ل-ب-لا
عفتريل راسشبو سسارهأا قوسسو ةني-ط-ن-سسقو
ةعزوم ةلا-ح096 ىلإا تايفولا ي-لا-م-جإا

.““ةيلو04 ربع
سصو-سصخ--ب رارو--ف رو--ت--كد--لا ح--سضوأاو
ةباسصإا401 تغلب ““ اهنأا ةديدجلا تاباسصإلا

ىلإا يلامجإلا عفتريل ةيلو13 ربع ةعزوم
.““ةيلو84 ربع ةعزوم ةباسصإا5399
ددع تردسصت ةديلبلا ةيلو ““ نأا ىلإا راسشأاو
ةيلو اهيل-ت ة-لا-ح41 عقاو-ب تا-با-سصإلا
ةباسصإا31 تلجسس يتلا ةمسصاعلا رئازجلا
راسشتنا ذنم امهب تاباسصإلا عومجم غلبيل
.““ةلاح8132 ةحئاجلا

تاذ دكأا دقف ءافسشلا تلاح سصوسصخب امأا
سسمأا راهن لÓخ ءاسصحإا مت ““ هنأا لوؤوسسملا
عفرتيل ءافسشلل ةديد-ج ة-لا-ح651 لثام-ت

تاسسسسؤوملا اورداغ نيذلا نيباسصملا ددع
22 ءاقب ليجسست عم ةلاح3546 ةيحسصلا

.““ةزكرملا ةيانعلا تحت ةلاح

دادر كلام ^

ليجسست دعب رارقلا اذه ءاج ثيح يعامتجلا
رجحلا عفر رثإا ىلع ةياقولا ريبادتل ريبك قرخ
انوروكب ةباسصإلاب هاب-ت-سشا ة-لا-ح21 روه-ظو

.عوبسسأا لÓخ
هابتسشلا تلاح عا-ف-ترا ““ نأا نا-ي-ب-لا فا-سضأاو
لدعمب ةفعاسضم دادعأاب سسوريفلاب ةباسصإلاب
ةعمج-لا مو-ي ن-م ءاد-ت-با مو-ي ل-ك ها-ب-ت-سشا2
ىلع رجحلاب حلاسصملا تاذ تماقو .طرافلا

،مهتباسصإاب هبتسشملا تÓئاع نم سصخسش002
مارت-حا مد-ع ة-يلو-لا ح-لا-سصم تل-ج-سس ا-م-ك
ةفاقث مادعناو يعامتجلا دعاب-ت-لا تاءار-جإا

.نوناقلا هيسضتقي ام قفو ةمامكلا لمح
قيبطت ةيلولل ةينمألا ةن-ج-ل-لا ترر-ق اذ-ه-بو
تاءارجإا فلاخ-م ل-ك د-سض ة-ي-عدر تاءار-جإا

مازلإاب مداقلا عوبسسألا نم ءادتبا ةمامكلا لمح
ةرتفلا هذه يف طاسشنلاب مهل حرسصملا) راجتلا

ةمامكلا يلماح نئابزلا عم لماعت-لا-ب (ط-ق-ف
ةلماكلا ةيلوؤوسسملا مهلمحت عم ةيرابجإا ةفسصب

لئاسسوو يعامتجلا د-عا-ب-ت-لا ر-ي-باد-ت لو-ح
مت هنأا ىلإا ةراسشإلا عم لحملا لخاد ةيامحلا
فلأا004 قوفي ام ةيلولا ل-ما-ك ر-ب-ع ع-يزو-ت
.ةمامك
رارمتسسا ةلاح يف ““ هنأا ةيلولا نايب حسضوأاو

اهيف هبتسشملا تلاحلا عافتراو ةيعسضولا هذه
تاطلسسلا ن-م ي-م-سسر بل-ط ه-ي-جو-ت م-ت-ي-سس
قيبطت ةداعإل ايلعلا تاطلسسلا يلا ة-ي-ل-ح-م-لا
.““ةيلولا ربع يلزنملا رجحلا

 ر كلام ^

يحصصلا رج◊ا عفر دعب انوروكب اهتباصصإا هبتصشم ةلاح21 تلجصس
 ةيعدر تاءارجإا سضرفي ةديعسس ›او

يعامتج’ا دعابتلا سضرفل
دعابتلا مارتحل نينطاوملا ىلع ةيعدر تاءارجإا سضرف سسيمخلا سسمأا لوأا ةديعسس يلاو ررق ^

ينطولا يبعسشلا سسلجملا يف بئانلا تعد ^
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ةزيول ةحيوسش
ءافعإلا نمسضتي يسسائر موسسرم رادسصإل نوبت

ةدئافل ةينطولا ةمد-خ-لا تا-ماز-ت-لا ءادأا ن-م
خيرات دنع رثكأاف ةنسس52 مهنسس غلابلا بابسشلا

.0202 ربمسسيد02

ي-ن-طو-لا ع-م-ج--ت--لا ن--ع بئا--ن--لا ترر--بو
نوكت ل ىتح ءافعإلا بلط-م ي-طار-ق-م-يد-لا
نم ةئفلا هذه مامأا ازجاح ةينطولا ةمدخلا
لغسشلا ملا-ع ى-لإا م-ه-ه-ي-جو-ت د-ن-ع با-ب-سشلا
.مهلبقتسسم ءانب يف عورسشلاو

ر.م ^

 رثكأاف ةنصس52 اهنصس ةغلابلا ةئفلا ةدئافل

بابسشلا ءافعإ’ نوبت سسيئرلا وعدت ةيناملرب
ةينطولا ةمدخلا نم

ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج نع بئانلا لسسار ^
ريزولا سسيمخلا سسمأا لوأا فÓخ نب رسضخل
لافطألا سصوسصخب دارج زيزعلا دبع لوألا
يف نوقلاعلا يغامد للسشب ىسضرملا55 ـلا

.مهتÓئاع عم رسصم
لجا-ع ل-خد-ت بل-ط ة-ل-سسار-م-لا ي-ف ءا-جو
ىرخأا ةرم رطخلا سسوقان قدنل لجعتسسمو
عسضو لجأا نم ةيناسسنإلا ةيسضقلا سصوسصخب

ايرئازج Óفط55 هسشيعي يذلا سسوباكل دح
اورفاسس نيذلاو ،يغامدلا للسشلا نم نوناعي

ةلحر يف انوروك ة-مزأا ل-ب-ق م-ه-تÓ-ئا-ع ع-م
جÓعلا مد-ق-ت ر-سصم-ب تا-ح-سصم ى-لا جÓ-ع
.““سضرملا نم عونلا اذهب نيباسصملل يعيبطلا
قلغو جÓعلا مامتإا دعب““ فÓخ نب فاسضأاو
نيقلاع مهسسفنأا ءلؤوه دجو ،يوجلا لاجملا
نييرئازجلا نم ىرخأا ةعومجم عم رسصمب
مه ،يرئاز-ج003 يلاوحب م-هدد-ع رد-ق-ي
يف نوسشيعيو لوهجم اريسصم نوهجاوي مويلا

ةرتفو مهلاومأا تذفن امدعب ةيرزم فورظ
ءايحأا يف ةتقؤوملا مهتماقإا رقمل مهريجأات
طورسش ىندأا اهب مدعنت ةرها-ق-لا-ب ة-ي-ب-ع-سش

.““ةايحلا
ةايح ددهي رمألا اذه ىلإا نأا بئانلا راسشأاو
مهتيعسضو تروهدت نيذلا ىسضرملا لافطألا
سصقن نم نوناعي مهو ةي-ح-سصلاو ة-ي-سسف-ن-لا
للسشلا نأل ،ةليحنلا م-ه-ما-سسجأا-ب ة-عا-ن-م-لا
يف اسصقن ببسسي هنم نوناعي يذلا يغامدلا
زاهجلا يف افع-سضو ة-ب-سست-ك-م-لا ة-عا-ن-م-لا
برقأا يف مهئÓجإا بجوتسسي امم ،يسسفنتلا
.““نكمم تقو
لا--ف--طألا ي--لا--هأا““ نإا فÓ--خ ن--ب لا--قو
،نيران نيب مويلا نوسشيعي مهعم نيدجاوتملا
رانو ،ىسضرملا مهلافطأا ى-ل-ع ة-قر-ح-لا را-ن
نيذلا م-ه-ئا-ن-بأاو م-ه-ل-ئاو-ع ى-ل-ع فو-خ-لا
هترايسس عاب نم مهنمو ،رئازجلا يف مهوكرت
جÓعلا في-لا-ك-ت ن-ي-مأا-ت-ل ه-ت-جوز ي-ل-ح وأا
ىلع نوسشيع-ي مو-ي-لا م-هو كا-ن-ه ة-ما-قإلاو
.““رسصمب نينسسحملا تاناعإا
لجأا نم لجاعلا كرحتلا ىلا بئانلا اعدو
تقو برقأا يف مهئÓجإل ةرئاط سصيسصخت

.نكمم
 ر كلام ^

دارج لوألا ريزولا لصساري فÓخ نب
رسصم ‘ نوقلاع يغامد للسشب نوباسصم ايرئازج Óفط55

يديسس ةمكحم نأا ““رجفلا““ رداسصم تفسشك ^
مرسصنملا عوب-سسألا ة-يا-ه-ن ترد-سصأا د-م-ح-مأا

عافدلا ريزو تاكتلمم زجح-ب ي-سضق-ي ا-م-ك-ح
حتف عم ا-ن-ماز-ت كلذو ،راز-ن د-لا-خ ،ق-ب-سسألا
طروت يبيرسض برهتو داسسف اياسضق يف قيقحت
.هتلئاع نم دارفأا اهيف
تا-ك-ل-ت-م-م-لا““ نإا-ف رد-سصم-لا تاذ-ل ا-ق-فوو
ةرديح يح يف Óيف يف لث-م-ت-ت ةزو-ج-ح-م-لا
ليخن ةحاوو يواسشوبب سضرأا ةعطقو ةمسصاعلاب
.““ةركسسب ةيلوب
ز-ج-ح رار-ق ““ نأا ى-لإا رد-سصم-لا سسف-ن را-سشأاو
نأاسشب تاقيقحت حتف دعب يتأا-ي تا-ك-ل-ت-م-م-لا

لجن ةكرسش اهزربأا ،رازن ةلئاع اهكلمت تاكرسش
تنرتنإلا لاجم يف ةسصسصخت-م-لا راز-ن د-لا-خ
ةيناث ةكرسشو يسضاملا ماعلا ا-ه-ل-ح م-ت ي-ت-لاو
تنرتنإلا تادعمو تلاسصتلا يف ةسصسصختم
ةعارزلا لاجم يف طسشنت ة-كر-سشل ة-فا-سضإلا-ب
.““ةيوارحسصلا
يف يركسسعلا فان-ئ-ت-سسإلا سسل-ج-م نأا ر-كذ-ي
نم لك ايبايغ طرافلا يرفيف رهسش نادأا ةديلبلا

ةذفان انجسس ةنسس02 ـب يفطل هلجنو رازن دلاخ
سشيجلا ةطلسسب سساسسملا لجأا نم رمآاتلا نع
.ةلودلا ةطلسس دسض رمآاتلاو

ر م ^

 ليخن ةحاوو يواصشوبب سضرأا ةعطقو ةرديحب Óيف ‘ لثمتت
رازن لاÔ÷ا تاكلت‡ زجحب رمأاي ءاسضقلا

،رئازجلاب يسسنرفلا ماعلا لسصنقلا طبر ^
تابلط ةسسارد فان-ئ-ت-سسا ،ل-يد-ي-سس كرا-م
ةيرئازج-لا تا-ط-ل-سسلا رار-ق-ب ةر-ي-سشأا-ت-لا
راسشتنا ببسسب ةقلغملا اهدودح حتف ةداعإاب
.““انوروك““ سسوريف
ةريسشأات““ عقوم عم راوح يف ،ليديسس دكأاو
ةيلسصنقلا حلاسصملا نأا ،““ر-ئاز-ج-لا ر-ف-سسو
ىلع ايجيردت لمعت رئازج-لا-ب ة-ي-سسنر-ف-لا
دودحلا حتفل دادعتسسÓل ةمدخلا فانئتسسا
لودلا نيب ““نغنسش““ ةق-ط-ن-م ي-ف ة-ي-لود-لا

.رئازجلل ةبسسنلاب اذكو ةيبوروألا
فانئت-سسا لا-ح ي-ف ه-نإا ثد-ح-ت-م-لا لا-قو
كانه نوكتسس ،ةري-سشأا-ت-لا تا-ب-ل-ط ة-سسارد
ىسضرملا رارغ ىلع ةيولوألاب ىظحت تائف
ىلإا اريسشم اسسنرفب نيميقملا نييرئازجلاو
لامكإا يف نيب-غار-لا ة-ب-ل-ط-لا تا-ف-ل-م نأا
ملو اهب ل-ف-ك-ت-لا م-ت ،ا-سسنر-ف-ب م-ه-ت-سسارد
ةمزألا تارت-ف د-سشأا لÓ-خ ى-ت-ح ف-قو-ت-ت
.ةيملاعلا ةيحسصلا

ر م ^

 اهدودح حتف ةداعإا ةيرئازجلا تاطلصسلا رارقب اهطبر
ةريسشأاتلا تافلم ةسسارد فانئتسسا طورسش ددحي يسسنرفلا لسصنقلا

ءابولا تاروطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب تايفو9و ةباسصإا401 ليجسست
ةافو096و ةباسصإا5399 ¤إا ›امجإ’ عافترا ^

سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا401و تايفو (9) عصست ليجصست ““ ةعم÷ا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو096و ةباصصإا5399 ¤إا ›امجإلا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتصسŸا انوروك)

انوروك راصشتنا عنمل ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحا ةلصصاومب تبلاط
رجحلا نم جورخلل قيرط ةطراخ ددحت ةموكحلا

 ةيداعلا ةايحلا ىلإا ةدوعلا ينعت ’ رجحلا نم جورخلا ريبادت ^
مو-ي--لا ءا--سسم ى--لوألا ةرازو--لا تدد--ح ^

رجحلا نم جورخلل قيرط ةطراخ سسيمخلا
ءابو راسشتنا نم دحلل سضور-ف-م-لا ي-ح-سصلا
تاميلعتل اذيفنت ءارجإلا ءاج ثيح انوروك
بلاط ثيح نوبت د-ي-ج-م-لا د-ب-ع سسي-ئر-لا
دحاو نآا يف ةنرمو ةيجيردت ةفسصب هعفرب
.ةيحسصلا ةطلسسلا نم تايسصوتبو
ءاطعإا مت ““ هنأا ىلوألا ةرازولا نايب حسضوأاو
ن-م دد-ع-ل ق-ير-ط ة-طرا-خ ي-ف ة--يو--لوألا
بسسح اهديدحت ىرج ةيراج-ت-لا ة-ط-سشنألا
نم جورخلل يعامتجلاو يداسصتقلا رثألا
سسرام ذنم سضورف-م-لا ي-ح-سصلا ر-ج-ح-لا
.““يسضاملا
قيرطلا ةطراخ نم ىلوألا ةلحرملا تءاجو
ليدعت وأا يئزجلا رج-ح-لا ع-فر-ب جور-خ-ل-ل

متيسس ثيح ناوج41 نم ةيادب كلذو هتيقاوم
ةيراجتلاو ةيداسصتقلا ةطسشنألا فا-ن-ئ-ت-سسا
أادبت ثيح نيت-ل-حر-م ر-ب-ع ة-ي-تا-مد-خ-لاو
ةيناثلا ةلحرملاو ناوج7 يف ىلوألا ةلحرملا

طاسشنلا فانئتسسا لÓخ نم ناوج41 يف
ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلا عاطق ىوتسسم ىلع
ةـلوانــمـلا تا-طا-سشن كلذ ي-ف ا-م-ب ير-لاو
ةيرامعملا ةسسدنه-لا) تا-سسارد-لا بتا-ك-مو
.(ةيندملا ةسسدنهلاو نارمعلاو
قتاع ىل-ع ع-ق-ي ““ ه-نأا نا-ي-ب-لا تاذ ح-سضوأاو
ل-ق--ن لـئا--سسو م--ي--ظـن--ت تا--سسسسؤو--م--لا
ربع اهريسسب سصخريسس يتـلا نيمدختسسملا
ةسسماخلا ةعاسسلا نم ينطولا بارتلا لماك

لظ يف اذهو ءاسسم ةع-با-سسلا ى-لإا ا-حا-ب-سص
يتلا ةينمألاو ةيحسصلا تايسصوتلاب د-ي-ق-ت-لا
.““لاجمـلا اذه ةيمومعلا تاطلسسلا اهيلمت
نم تاسشرولا يف لاغسشألا ثعبل ةبسسنلاب امأا

د-ي-ق-ت ىد-م ى-ل-ع ف-قو-ت--ي--ف ““ د--يد--ج
ةيامحلا تازيهجت ريفوتب ن-ي-مِد-خ-ت-سسمـلا
تاذوخو تازافقو ةعنقأا نم لامعلل ةيدرفلا
مرتحي وحن ىلع لاغسشألا طي-ط-خ-ت ى-ل-عو
ميظنت ةلاح يف اذ-كو يد-سسج-لا د-عا-ب-ت-لا

بجي يتلا عيرسسلا مهماعطإاو مهئاويإا فورظ
دعابتلا تايسصو-ت نا-ب-سسح-لا ي-ف ذ-خأا-ت نأا
مظتنمـلا ريهطتلاو ةفاظنلاو ي-عا-م-ت-جلا
.لمعلا نكامأاو تÓحمـل
لقن بيجتسسي ““ نأا بجي تقولا سسفن يفو
تا-سشرو-لا تا-ب--كر--مو تلآلاو لا--م--ع--لا
ة-ي-ح-سصلا تلو-كو-تور-ب-لا تا-ب-ل-ط--ت--مـل
ريهطتلاو مظتنمـلا ف-ي-ظ-ن-ت-لا سصخألا-بو
.““يمويلا
يراجتلا طاسشنلا فانئت-سسا سصو-سصخ-ب ا-مأا
اديدحت لثمتت ىلوأا ةئف سصخيسس يتامدخلاو
ةراجنلاو سصيسصرتلاو فزخلا يي-فر-ح ي-ف

رفسسلا تلاكو ى-لإا ة-فا-سضإلا-ب ة-غا-ب-سصلاو
تا-ج-ت-ن-مـلا ع-ي-بو ة-يرا-ق-ع-لا تلا-كو-لاو
ةيذ-حألا حÓ-سصإا تا-طا-سشنو ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا
ةراجتو حيلسصتلاو ةنايسصلا طاسشنو ةطايخلاو
مزاوللا ةراجتو روكيدلاو ةيلزنمـلا تاودألا
بع-tل-لاو با-ع-لألا ةرا-ج--تو ة--ي--سضا--ير--لا
تاجلثمـلا عيبو تايو-ل-ح-لاو تا-ب-طر-مـلاو
ةراجتو اهل-م-ح ق-ير-ط ن-ع تا-بور-سشمـلاو
ةزهجألا ةراجتو ثيثأاتلا ةسشم-قأاو ة-سشر-فألا
ليمجتلا تارسضحتسسم عيبو ةيلز-مور-ه-ك-لا
ل-تا-سشم-لاو دورو-لا ةرا-ج-تو ة-فا--ظ--ن--لاو
ر-يو-سصت-لا تا--هو--يدو--ت--سساو با--سشعألاو
بح--سس تا--طا--سشنو ي--فار--غو--تو---ف---لا
تاسشرملاو قئا-ثو-لا خ-سسنو تا-ط-ط-خ-مـلا
تارايسسلا ةنايسصو تاما-م-ح-لا ءا-ن-ث-ت-سسا-ب
ةينفلا سضرا-ع-مـلاو ا-ه-ل-سسغو ا-ه-حÓ-سصإاو
فحتلا ةراجتو ةيقيسسومـلا تاودألا ةراجتو
تاقارولاو تابتك-مـلاو م-يد-ق-لا ة-ع-ت-مألاو
قاوسسأاو لاجرلاب ةسصاخلا ةقÓحلا تاعاقو
.““يسشاومـلا
فلتخم ىلع نيعتي ردسصملا سسفن بسسحبو
سصرحلا ““ نيينعمـلا راجتلاو ني-ل-ما-ع-ت-مـلا

ةسصاخلا ةقفارملل يئاقو ماظ-ن ع-سضو ى-ل-ع
اهتسسرامم فانئتسساب سصخرمـلا تاطاسشنلل

عانقلا ءادترا سضرف اسصوسصخ لمسشي نأا ىلع
يف ةيئاقولاو ةعناملا ريبادتلا رسشنو يقاولا
ريباوطو ل-خاد-مـلا م-ي-ظ-ن-ت ع-م ن-كا-مألا
وحن ىلع اهلخادو تÓحمـلا جراخ راظتنلا
يدسسجلا دعابتلاو ةفاسسمـلا مارتحاب حمسسي

يف نيدجاوتمـلا سصاخسشألا ددع ديدحت عم
ريسسلل دحاو هاج-تا د-يد-ح-تو د-حاو نا-ك-م
ةحسضاو تامÓع ع-سضوو تÓ-ح-م-لا ل-خاد
عطاقت يدافت لجأا نم زجاوحو سضرألا ىلع
ةيذحأÓل ةرهطُم تاحسسمم عسضوو نئابزلا

ةيلوحك ةيئام ليلاحم عسضوو لخادمـلا يف
فيظنتو نئابزلاو نيقفترمـلا فرسصت تحت
عطقلا ريهطتو اًيموي اهريهطتو تÓحمـلا
ر-ي-فو-تو ة-ي-فر-سصمـلا قاروألاو ة-يد-ق-ن--لا

ةعنقألا نم سصلختل-ل ة-سصسصخ-م ق-يدا-ن-سص
ةيبطلا تادعمـلا وأا ليدانمـلاو تازا-ف-ق-لاو
.““ةلمعتسسمـلا
نأا بجي ن-ئا-بز-لا ل-ك ““ نأا نا-ي-ب-لا ح-سضوأاو
باحسصأا لمحتي نأا ىلع يقاو عانقب اودوزتي
ديقتلا مدع ةيلوؤوسسم تاسسسسؤومـلا وريسسمو
طاسشن ةيسصوسصخ ““ نأا عباتو ““بجاولا اذهب
يسضتقت لاجرلاب ةسصاخلا ةقÓحلا تاعاق
ماظ-ن ق-ير-ط ن-ع طا-سشن-لا اذ-ه م-ي-ظ-ن-ت
ءادترا ةيمازلإاب مراسصلا ديقتلاو ديعاومـلا
عم نوبزلاو قÓحلا نم لك لبق نم عانقلا

نيسصخسش ىلإا لحملا ىلإا لوخد-لا د-يد-ح-ت
تاودأاو لّحمـلا فيظنت اذ-كو ر-ث-كألا ى-ل-ع
اهريهطتو ةلم-ع-ت-سسمـلا ة-قÓ-ح-لا مزاو-لو
.مظتنمـلا
ةيعوبسسألا ةيسشامـلا قاوسسأاب قلع-ت-ي ا-م-ي-فو
تايربك نع Óًسضف هكاوفلاو رسضخلا قاوسسأاو
نوكتسسف ةيراوجلا عيبلا تاءاسضفو قاوسسألا

ىلع ني-ع-ت-ي ثي-ح سصا-خ ما-م-ت-ها ل-ح-م
مراسصلا قيبطتلا ىلع رهسسلا قوسسلا يلوؤوسسم
سصوسصنملا ةيحسصلا ريبادتلا عيمجل اهلخاد
ءادترا ةيمازلإا سصخي اميف اميسسلو ،اهيلع
نكامألا ريهطتو يدسسجلا دعابتلاو عانقلا
ةبقارمو ةيلوحك ةيئا-م ل-ي-لا-ح-م ر-ي-فو-تو

لÓخ نم اهم-ي-ظ-ن-تو لو-خد-لا تا-ي-ل-م-ع
تاحسسممو تارمم ةماقإاو ةزهجأا مادختسسا

عسضوو ل-خاد-مـلا ي-ف ة-يذ-حأÓ-ل ةر-ه-ط-ُم
نع نيقفترملا ةكرح تارمم قوف تامÓع
.ةراسشإلا حاولأاو تاطوطخم قيرط
هذه قي-ب-ط-ت ة-ب-قار-م نأا ى-لإا ةرا-سشإلا ع-م
ةلهؤوملا تاطلسسلا هنامسض ىلوتتسس ريبادتلا

يجيردت-لا فا-ن-ئ-ت-سسلا ة-ط-خ ن-ي-ح ي-ف
ي-ف ة-يدا-سصت-قلاو ة-يرا-ج-ت-لا ة-ط-سشنأÓ-ل

،ناوج41 موي نم ءادتبا ةيناثلا اه-ت-ل-حر-م
ا-هزر-ف م-ت-ي-سس ىر-خأا ة-ط-سشنأا سصخ--ت--سس
ةيمومعلا تاطلسسلا ل-ب-ق ن-م ا-هد-يد-ح-تو
كولسسو ةيحسصلا ةيعسضولا روطت قفو كلذو
سضعبب اسصوسصخ رمألا قلعتيسسو نيقفترمـلا
اذ-كو ةر-جألا تارا-ي-سسب ل-ق-ن-لا تا-طا-سشن
نأا ىلع تابورسشمـلا عيب تÓحمو معاطملا
تاطاسشنلا هذه ميظنت طورسش ديد-ح-ت م-ت-ي
.بسسانمـلا تقولا يف
قيسسنتب ةفلكملا ةيئلولا ةن-ج-ل-لا مو-ق-ت-سسو
سسوريف ءابو نم ةياقولل يعاط-ق-لا ل-م-ع-لا
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،هت-ح-فا-ك-مو ا-نورو-ك
تاعامجلاو ةيرطيبلا ح-لا-سصم-لاو ة-ح-سصلا
اميف لك ،رهسسلاب ةينمألا ةزهجألاو ةيلحملا
.ةيئاقولا ريبادتلا لمجم قيبطت ىلع هسصخي

يدؤويسس ريبادتلا هذهل لاثتملا مدع نأا اًملع
وأا يراجتلا طا-سشن-ل-ل يرو-ف-لا ق-ل-غ-لا ى-لإا
تابوقعلل مراسصلا قيبطتلاو ينعمـلا طاسشنلا
تاميظنتلاو نيناوقلا يف اهيلع سصوسصنمـلا
.اهب لومعملا
نم جورخلا ريباد-ت نأا ة-مو-ك-ح-لا ترا-سشأاو
تافسصلا نم ةفسص يأاب ينعت لأا بجي رجحلا
يغبني سسكعلاب لب ةيداعلا ةايحلا ىلإا ةدوعلا
ةظقيلاو رذحلا ديزمب يلحتلا ىلع ثحت نأا
امئاق لظي ءابولا ديد-ه-ت نأا ن-م ا-قÓ-ط-نا
.ةوقب
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يقيرفإا بون÷ا هÒظن نم ةيفتاه ةŸاكم ىقلت

انوروك ةحئاجو ايبيل ةمزأا ازوفامار عم ثحبي نوبت
بونج ةيروهمج سسيئر عم ةيفتاه ةŸاكم لÓخ نم ،سسيمÿا سسمأا لوأا ،نوبت ديÛا دبع سسيئرلا ثحب
انوروك ةحئاجو ايبيل ‘ ةينمألا عاصضوألا ازوفامار ليÒصس يقيرفإلا دا–Óل ›ا◊ا سسيئرلاو ايقيرفإا
.ءارمصسلا ةراقلا ‘ رصشتنت تأادب يتلا

نأا ة-يرو-ه-م÷ا ة-صسا-ئر-ل نا-ي-ب ح-صضوأاو ^
زاتمŸا ىوتصسملل امهحايترا لجصس““ Úصسيئرلا
Úقيقصشلا نيدلبلا Úب تاقلعلا هت-غ-ل-ب يذ-لا
امهنيب ةمئاقلا ةيخ-يرا-ت-لا ط-باور-لا ة-نا-ت-مو
تلاÛا لك ‘ اهفيثكتب امه-ماز-ت-لا ادد-جو
ةيصسايصسلا ةقلعلا ىوتصسم ¤إا ا-ه-ب ءا-ق-ترل-ل
رواصشتلاو قيصسنتلا زيزعتب اميصس لو ةز-ي-م-تŸا
.““ةيرازولا تارايزلا لدابتو
،ةيفتاهلا ةŸاكŸا للخ““ هنأا نايبلا فاصضأاو
اياصضق نم اددع اصضيأا نا-صسي-ئر-لا سضر-ع-ت-صسا
ةيرا÷ا تاروطتلا ةصصاخو ايقيرفإا ‘ ةعاصسلا

ديلا ‘ ديلا عصضو ىلع امهمزع ادكأاو ،ايبيل ‘
ةراقلا ‘ تاعازنلا ل◊ لصضفأا قيصسنت لجأا نم
عل-قإلا ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ي-لا--ع--ف Ìكأا نوا--ع--تو

ةرورصض ““ ىلع اقفتا امك .““ا-ه-ي-ف يدا-صصت-قلا
سصلختلاب حمصست يتلا تايلآلا عصضو ‘ عارصسإلا

91–ديفوك ةح-ئا-ج ن-م ن-ك‡ تقو بر-قأا ‘
.““ايقيرفإا عوبر ‘ ةيصشفتŸا

ر كلام  ^

سسادرموب ةيلوب ةيباهرإلا تاعامجلل ئباÒ 9flمدت
نم يبعصشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم تنك“ ^

تا-عا-م-ج-ل-ل ئ-باfl ة-ع-صست Òمد-تو ف--صشك
طيصش“و ثحب ةيلمع للخ كلذو ،ةيباهرإلا

Ãبصسح سسادرموب ةيلوب ةزقزوب لبج ةقطن
.ينطولا عافدلا ةرازول نايب هب دافأا ام
ةحفاكم راطإا ‘““ هنأا ردصصŸا سسفن حصضوأاو
سشي-ج-ل-ل ةزر-ف-م تر-مدو تف-صشك ،با--هرإلا
تاعامجلل ئباfl (90) ةعصست يبعصشلا ينطولا
طيصش“و ثحب ةيلمع للخ كلذو ةيباهرإلا

Ãة-يلو ،واودو-ب-ب ةز-قزو--ب ل--ب--ج ة--ق--ط--ن
.““سسادرموب
،ةمظنŸا ةÁر÷او بيرهتلا ةبراfi راطإا ‘و
ي-ن-طو-لا سشي-ج-ل-ل ة-كÎصشم ةزر-ف-م تف--قوأا
تاردfl را-Œ (40) ةعبرأا““ ةفل÷اب يب-ع-صشلا

ةصسمخو Úتي-حا-ي-صس Ú (20)تبكر-م تز-ج-حو
Úح ‘ ،جلاعŸا فيكلا نم تامارغوليك (50)
(10) ر-جا-ت ةزا-ب-ي-ت-ب ىر-خأا ةزر-ف-م تف--قوأا

flسسفن نم مارغو-ل-ي-ك5,3 ه-تزو-ح-ب تارد
.““ميتنصس نويلم327 ـب ردقي ›ام غلبمو ةداŸا

ينطولا سشيجلل زرافم تفقوأا““ ،ىرخأا ةهج نم
نم لكب ةقرفت-م تا-ي-ل-م-ع لل-خ ،ي-ب-ع-صشلا

“Ôعو تصساÚ ةيرك-صسع-لا ة-ي-حا-ن-لا-ب ماز-ق
(90) ةعصست تزجحو Ú (20)صصخصش ،ةصسداصسلا

زاهجو طغصض ةقرطم11و ةيئابرهك تادلوم
تايلمع ‘ لمعتصست نداعŸا نع فصشك (10)
فقوأا اميف ،بهذلا نع يعرصشلا Òغ بيقنتلا

اوزجحو تاردfl (10) رجات دود◊ا سسارح
.““ يداولاب سسولهم سصرق06001

حاورألا ذاقنإل دوه÷ا نم ديزŸا لذب نولصصاوي مهنإا لاق

انوروك ةهبا‹ ‘ يبطلا كلصسلا دارفأا تايحصضتب هوني دارج
يكراب ةصشئاعو انوروك اياحصضل ينطولا قاقحتصسلا ةمصسوأا ءادصسإا ^

لوأا ،دارج زيزع-لا د-ب-ع ،لوألا ر-يزو-لا هو-ن ^
‘ يبطلا كلصسلا دارفأا دوهجب سسيمÿا سسمأا

Ëركت نأا ادكؤوم ،انوروك ءابو راصشتنا ةهبا‹
ماصسو مهئادصسإاب مهنم ةثلثل ةيروهم÷ا سسيئر

قاق-ح-ت-صسلا ف-صصم ن-م ةا-فو-لا د-ع-ب Òصشع
اهولذب يتلا تايحصضتلل اريدقت يتأاي ينطولا
.““يرئاز÷ا بعصشلا ةركاذ ‘ تخصسر““ يتلاو
ىلع هفارصشإا للخ ه-ل ة-م-ل-ك ‘ ،دار-ج لا-قو
دبع ةيروهم÷ا سسيئر م-صسا-ب ءاد-صسإا م-صسار-م
نم ةافولا دع-ب ““Òصشع““ ما-صسو ،نو-ب-ت د-يÛا

اياحصض ثلثل ،ينطو-لا قا-ق-ح-ت-صسلا ف-صصم
ذاتصسألا مهو يبطلا كلصسلا نم ا-نورو-ك ءا-بو-ل
ءافو ةصسيدوب ةرو-ت-كد-لاو يد-ه-م د-م-حأا ي-صس
،لا-م-ج ي◊ا-ط فا-ع-صسلا ةرا-ي-صس ق--ئا--صسو
ةيروهم÷ا ةصسائر ىدل نيراصشت-صسŸا رو-صضح-ب

اذكو رصضخلب ىصسيعو م-هل-ع ظ-ي-ف◊ا د-ب-ع
تل-ئا-ع بنا-ج ¤إا ة--مو--ك◊ا ن--م ءا--صضعأا
““ هنأا ،ÊدŸا عمتÛا نع Úلث‡و اياحصضلا
تايوتصسŸا لك ىلع ةلوذبŸا دوهجلل اريدقت
سسي--ئر رر--ق ،ن--طو--لا عو--بر ف--ل---تfl ‘و
نم يبطلا كلصسلا دار-فأا Ëر-ك-ت ة-يرو-ه-م÷ا
ÚمتنŸا ةحصصلا لامعو Úيب-ط ه-ب-صشو ءا-ب-طأا
ءابولا ه-جو ‘ ف-قو يذ-لا سضي-بألا سشي-ج-ل-ل

.““سسيفنلاو سسفنلا Úمدقم
نم ةثلث““ Èع يتأاي Ëركتلا اذه نأا فاصضأاو
بعصشلا ةر-كاذ ‘ او-خ-صسر ن‡ ن-طو-لا ءا-ن-بأا
ىل-عألا ل-ثŸا ة-با-ثÃ نو-لاز-ي لو ير-ئاز÷ا
.““ةيحصضتلل
روصسيفوÈلاب لوألا ريزولا داصشأا ،ددصصلا اذهبو

روهظ ذنم مز-ت-لا““ يذ-لا يد-ه-م د-م-حأا ي-صس
لبق هئلمز عم يمامألا طÿا ،انوروك ةحئاج

اهل دوهصشŸا هتءافكو هتاردق رصسخنو هدقفن نأا
ءافو ةبيبطلابو ،““ةيناصسنإلاو ة-ي-ن-هŸا حور-لاو
‘ لماح يهو ةينŸا اه-ت-فاو““ ي-ت-لا ة-صسيدو-ب

،Úيرئاز÷ا سسوفن ىلع تر-ثأا ة-ب-ع-صص ة-ظ◊
لظتل ة-ل-ي-ب-ن-لا ا-ه-ت-م-ه-م يدؤو-ت تنا-ك ثي-ح
.““انناهذأا ‘ ةلثام اهتيحصضت
يحلط ““لطبلا““ ديقفلا حور ى-ل-ع م-حر-ت ا-م-ك

سسوÒفب هتباصصإا دعب لجألا هافاو““ يذلا لامج
ىفصشتصسÃ ىصضرŸا لقني نا-ك ثي-ح ،ا-نورو-ك
.““سصلخإاو ةعاجصش لكب كيرافوب
حاورأا ىلع لوألا ريزولا محرت ،ددصصلا تاذبو
دارفأاو Úنطاوم نم ةحئا÷ا هذه اياحصض لك
ي-ت-لا كل-صسألا ل-ك دار-فأاو ÊدŸا ع-م-تÛا
.ءابولا ةهباÛ ¤وألا فوفصصلا ‘ تناك
بع-صشلا دار-ج د-ي-صسلا ا--عد ،ة--ب--صسا--نŸا--بو
دارفأا تايحصضت نم ةÈعلا ذخأا““ ¤إا يرئاز÷ا
ءا-بو-لا ةرو-ط-خ-ب ي-عو-لاو ي-ب-ط--لا كل--صسلا
متي ىتح ةيب-ط-لا ةر-صسألا ل-ك ع-م ن-ما-صضت-لاو
ةظفاÙا نم ،ةياقولا طورصش ماÎحا لصضفب

.““Úيرئاز÷ا ةايحو ةحصص ىلع
ةلئاعل ةافولا دعب Òصشع ماصسو هم-ي-ل-صست ر-ثإاو

““أارقا““ ةيعمج ةصسيئر يكراب ة-صشئا-ع ة-ل-حار-لا
Ùيتلا لامعألا““ لوألا ريزولا نمث ،ةيمألا و

‘ ةليوط تاونصس رادم ىلع ةديقفلا اهب تماق
نم هتمدق ام لك نأا ادكؤوم ،““ةيمألا وfi لا‹

‘ هب ىدتقي جذو‰““ وه فرصشم ينطو لمع
،““هفايطأاو هحئارصش ة-فا-ك-ب ع-م-تÛا ة-مد-خ

اهتيعمج اهتقق-ح ي-ت-لا تازا‚إلا نأا Èت-عاو
لمعلا لا‹ ‘ ايقار اجذو‰““ نوكتل اهتلهأا
نم تتبثأا““ ةيعم÷ا نأا ¤إا تفلو .““يوعم÷ا

مصسق0044 ن--م د--يزأل ا--هÒطأا---ت لل---خ
1431 ىوتصسم ىلع ةي-مألا وÙ ي-جو-غاد-ي-ب
،رطؤو-م فلآا4 نم Ìكأل اهد-ي-نŒو ة-يد-ل-ب
اهب ىظ– نأا يغبن-ي ي-ت-لا ة-ي-قار-لا ة-نا-كŸا

ا-هرودو ةدا÷ا ÊدŸا ع-م-تÛا تا-م-ظ-ن-م
ةرازو اميصس ل ،ةيمومعلا ةطلصسلل يلعف كيرصشك
ميلعتو ةيمألا وÙ ينطولا ناويدلاو ةيبÎلا
ةينطولا ةيجيتاÎصسلا عصضو ‘ كلذو ،رابكلا

Ùو ةيمألا ةبراŒاهديصس““.
تنكم تا-ما-ه-صسإلا هذ-ه نأا ¤إا دار-ج را-صشأاو
ةي-مأا لد-ع-م ¤إا مو-ي-لا ل-صصت نأا ن-م ر-ئاز÷ا
يتلا ةبصسنلا ي-هو ،““ة-ئاŸا-ب8ر17 ب رد-ق-ي““

““ةئاŸاب58 دودح ‘““ للقت-صسلا د-ع-ب تنا-ك
ىلع بيترت نصسحأا““ Èتعي مقرلا اذه نأا افيصضم
.““ةقطنŸا ىوتصسم
رئاز÷ا ليث“ ‘ ةيعم÷ا رودب هون نأا دعبو
يبرع-لا ىو-ت-صسŸا ى-ل-ع ا-ه-ت-برŒ م-صسا-ق-تو
زئاو÷او تاÁركتلا نم ديدعلا اهلينو ›ودلاو
ميلعتلا ة-كر-عÃ لوألا ر-يزو-لا ر-كذ ،ة-ي-لود-لا
كرا-عŸا ن--م““ تنا--ك ي--ت--لا ة--ي--مألا وfiو
د-ع-ب ر-ئاز÷ا ا-ه-ت-صضا-خ ي-ت-لا ة-ي--صسا--صسألا
يذلا رامدتصسلا تافلfl كرادتل ،للقتصسلا

بعصشلاب جزلاو ةينطولا ةيوهلا سسمط ¤إا ىعصس
ل--ه÷او ر--ق--ف--لا بها--ي---غ ‘ ير---ئاز÷ا
.““فلختلاو

دادر كلام ^

تاهجاولا Úصسحتل سسصسؤوت ل ةيصسايصسلا بازحألا نأا لاق
رئاز÷ا ذاقنإل ةطلصسلل ىعصسن معن :يرقم

هتليكصشت مهتي نم ىلع رانلا يرقم قازرلا دبع ملصسلا عمت‹ ةكرح سسيئر حتف� ^
.دلبلا ذاقنإا همه هبزح نأا ادكؤوم ةطلصسلل يعصسلاب ةيصسايصسلا
سصوصصخب انءارآا سضرعن Úح ““ Îيو-ت ى-ل-ع ي-م-صسر-لا ه-با-صسح Èع ير-ق-م بت-كو

افصصلا Úب نوعصسي مهدايصسأا ّنأاك ،ةطلصسلل ىعصسن اننأا سضعبلا انمهتي روتصسدلا�
Úصسح-ت-ل سسصسؤو-ت ل ة-ي-صسا-ي-صسلا باز-حألا ““ نإا-ف ه-ي-لإا ة-ب-صسن-لا-ب ثي-ح ““ةورŸاو
ل ةهيزنلا ةصسفانŸاب ،ةطلصسلل ىعصسن نحن معن ““ سسمح سسيئر فاصضأاو .““تاهجاولا

نم اندلب ذاقنإل لب ،مهدايصسأا همدخ ا‡ لصضفأا ،نيÿÒا عم ،اندلب مدخنل ،Òغ
.““مهدايصسأا سضعب لصشفو داصسف�

ر كلام ^

ةطلصسلا ةيمنت-لاو ة-لاد-ع-لا ة-ه-ب-ج تعد ^
ةغايصصب ةفلكŸا ةنجللا داعبتصسا ¤إا ةمئاقلا

و-ح-ن Òصسلاو ،رو-ت-صسد-لا ةدو-صسم تا-حÎق-م
ىرخأا ةن÷ Úيعتب رخآا راصسم ى-ل-ع ق-فاو-ت-لا
.ىرخأا ةهج نم ةيليث“و ةيقفاوت Ìكأا
هبتكم عا-م-ت-جا ه-جو-ت نا-ي-ب ‘ بز◊ا لا-قو
ةمئاقلا ةطلصسلا ““ نأا عوبصسألا ةياهن ،يذيفنتلا

دادعإا ةيجهنم ‘ رظنلا ةداعإل مويلا ةوعدم
يذلا روتصسدلا ليدعتل يد-ي-ه-م-ت-لا عور-صشŸا
نع اديعب ةصشقانمو راوح لfi نوكي نأا يغبني
.““ةيلابلا ديلاقتلاو عقاولا رمألا سضرف ةصسايصس
ةطلصسلا لبق نم عبتŸا راصسŸا““ نأا ¤إا راصشأاو
كار◊ا هصضرف يذلا عصضولا ةهجاوŸ ةمئاقلا
لوصصو تايصسائرلا نم ءادتبا يملصسلا يبعصشلا
ةلكصسر ‘ ءدبلا-ب ارور-م رو-ت-صسد-لا ل-يد-ع-ت-ل
ةقيلفتوب مكح تاماعد تلث-م ي-ت-لا باز-حألا
رادج ءانب عيطتصسي ⁄ ،داصسفلا جاتنإا ةزهجأاو
.““بعصشلا Úبو هنيب دوقفŸا ةقثلا
داجيإاب حمصسي ⁄و ““ قايصسلا سسفن ‘ فاصضأاو

‘ Úيرئاز÷ا ةيبلغأا ة-كرا-صشŸ د-عا-صسم و-ج
بلاطŸ بيجت-صسي ي-ق-ي-ق-ح ي-ن-طو ى-ع-صسم
هبلاطمو هتاراعصش بل-غأا ‘ ة-ن-ل-عŸا بع-صشلا
ةدنجأا سضرف ¤إا راصسي كلذ سسكعلاب هنأا ودبيو
بعصشلا تارايخ عصضت هجوتلاو رايتخلا ةيداحأا

.““سشماهلا ىلع هبلاطمو
ةلي-ك-صشت-لا ترذ-ح ،يدا-صصت-قلا بنا÷ا ‘و
““ نم هللا باج هللا دبع اهصسأاري يتلا ةيصسايصسلا
بو-ي÷ رر-ك-تŸا ءو-ج-ل-لا ة-صسا-ي-صس تا-ع-ب--ت
Òكفتلا نود ةيلاŸا Úناوق لك ‘ ÚنطاوŸا
لو-ل-ح ى-ل-ع دا-م-ت-علا ن-م جورÿا ‘ دا÷ا
.““يعيرلا داصصتقلا قطنمو ÚيطارقوÒبلا
عصسوت ““ نم ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج ترذح امك
ةدايزلا Òثأات ببصسب ÚنطاوŸا Úب رقفلا ةرئاد

فلتfl ى-ل-ع توزاŸاو ن-يز-ن-ب-لا را-ع-صسأا ‘
سضومغلا ة-صسا-ي-صس ر-ط-خ ن-مو تا-عا-ط-ق-لا
يتلاو Òيصستلا ةينازيم سصي-ل-ق-ت-ب ة-ط-ب-ترŸا

ن-م Òث-ك-لا ى-ل-ع ة-م-ي-خو ا-هرا-ثآا نو-ك-ت-صس
د-ع-ب-لا تاذ ا-ه-ن-م ة--صصا--خ تا--عا--ط--ق--لا
.““يعامتجلا
نع بز◊ا Èع ،انوروك ةح-ئا-ج سصو-صصخ-بو
ج-ي-صسن-لا ى-ل-ع ة-مزألا را-ثآا ن--م ه--فو--خ--ت““
Úنطاوملل ي-صشي-عŸا ع-صضو-لاو ي-عا-م-ت-جلا

ةرجألا لامعو نيرم-ث-ت-صسŸا را-غ-صص ة-صصا-خ
يذلا رمألا فر◊ا باحصصأاو راغصصلا راجتلاو
درج ‘ د÷ا ةمئاقلا ةطل-صسلا ى-ل-ع سضر-ف-ي

مهتمارك ظف– تاصضيوعت Ëدقتو تائفلا هذه
.““مهتاجايتحا مهل رفوتو

ر كلام ^

 ةيليث“و ةيقفاوت Ìكأا ىرخأا ةن÷ Úيعتب تبلاط

روتصسدلا ةغايصص ةن÷ Òيغتل وعدت ةيمنتلاو ةلادعلا

تنصشو“ Úعب Òطخ يباهرإا ىلع سضبقلا
Úع-ب ة-كÎصشŸا ن-مألا ح-لا-صصم تق--لأا^

ثوحبم Òطخ يباهرإا ىلع سضبقلا تنصشو“
ةيباهرإا تايلمع ‘ هطروتل8102 ةنصس ذنم هنع
هدروأا ا-م بصسح رار-صشأا ة-عو-م‹ ن--يو--ك--تو
.ينطولا عافدلا ةرازول نايب سسيمÿا
رثإاو باهرإلا ةحفاكم راطإا ‘““ نايبلا ‘ ءاجو

حلاصصم تقلأا تنصشو“ Úع-ب ة-ي-عو-ن ة-ي-ل-م-ع
ي-با-هرإلا ى-ل-ع سضب-ق--لا ة--كÎصشŸا ن--مألا
دي-لاو-م ن-م ““سسا-ي-ل Òمأا““ ى-م-صسŸا Òطÿا

7891““. 
هنع ثوحبم مرÛا ““ نأا نايبلا تاذ حصضوأاو
حار ةيباهرإا تايلمع ‘ هطروتل8102 ةنصس ذنم

ةعوم‹ نيوكت اذكو ءايربأا نونطاوم اهتيحصض
حلصسلاب يعرصشلا Òغ راŒلاو ةزايحو رارصشأا
بورهلل هتيوه ريوزتو تاردıاو ةÒخذلاو
.““ةيئاصضقلا تاعباتŸا نم
ةيلمعلا هذه نأا ينطولا عافدلا ةرازو تدكأاو
يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ةيكيمانيد نمصض يتأات““

ين-طو-لا سشي÷ا تاد-حو ف-ل-تfl ا-ه-ق-ق–
ىدم دكؤوتل نمألا حلاصصم عم قيصسنتلاب يبعصشلا
ةعبات-م ‘ Úم-ئاد-لا داد-ع-ت-صسلاو ة-ظ-ق-ي-لا
نمأاب سساصسŸا هصسفن هل لوصست نم لك ديي–و
.““دلبلا رارقتصساو

ر م ^

يلÙا ىوتصسم ىلع Òيصستلا ‘ ةديدج دعاوق ءاصسرإل

ةيلÙا تايعم÷ا سسيصسأاتل ةديدج تÓيهصست عصضت ةيلخادلا ةرازو
تليه-صست ع-صضو-ب ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو تر-قأا ^

ءايحألا نا÷و ةيلÙا تاي-ع-م÷ا سسي-صسأا-ت-ل
ءاصسرإا فدهب نوناقلا راطإا ‘ طاصشنلل ةدمتعم
ىو-ت-صسم ى-ل-ع Òي-صست-لا ‘ ةد-يد-ج د-عاو--ق
.يلÙا
ةينماصضتلا ةبهلل انيمثت ““ هنأا ةرازولل نايب دافأاو
ةمزأا للخ اهنع نابأا يتلا يرئاز÷ا بعصشلل
تاعام÷او ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو م-ل-ع-ُت ،ا-نورو-ك
تانطاوŸا ةفاك ةينارمعلا ةئيه-ت-لاو ة-ي-لÙا
ل-م-ع-لا ة-صسرا‡ ‘ Úب--غار--لا Úن--طاوŸاو
ةيدلب تايعمج سسيصسأات مهنكÁ هنأاب يوعم÷ا
ءاي-حألا نا÷و ي-ن-ما-صضتو يÒخ ع-با-ط تاذ

لصصاوتلا ليهصستل ةيناكصسلا تاعمجتلاو ىرقلاو
لبق ن-م ا-ه-تا-طا-صشن ‘ ا-ه-ت-ق-فار-مو ا-ه-ع-م
هنأاصش نم يذلا رمألا ،ةي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-صسلا
نوؤو-صشلا Òي-صست ‘ ةد-يد--ج د--عاو--ق ءا--صسرإا
.““ةيلÙا
ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو تعد ،ه-صسف-ن قا--ي--صسلا ‘و
عقوŸا ىلع علطلل ÚنطاوŸاو تانطاوŸا““
ح-لا-صصم ¤إا مد-ق-ت-لا وأا ةرازو-ل--ل ÊوÎك--لإلا
نم يتلا تامولعŸا ةفاك ىلع لوصصحلل ةيدلبلا

ةيعوطتلا تاردابŸا هتا-ه-ل حا-م-صسلا ا-ه-نأا-صش
.““مظنم راطإا ‘ هتاطاصشن ةرصشابم
ةدعŸا ةيمقرلا ةصصنŸا Èع ليجصستلا ةحاتإا –

ةيلخادلا ةرازو ع-قو-م ى-ل-ع ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه-ل
.مايأا01 ىدعتي ل لجأا ‘ فلŸا ةصساردو
ةرازو اه-ح-ن“ ي-ت-لا تل-ي-ه-صست-لا ل-ث-م-ت-تو
:‘ –نايبلا بصسح– ةيلخادلا
تايعمج سسيصسأاتل تليهصست ةرازو-لا تح-ن-مو
ةيكلم تابثإاب ÚصسصسؤوŸا مازلإا مدع ““ للخ نم
لfi تابثإاب ءافتكلاو ةيعمجلل رقم راجيإا وأا
‘رصش حيرصصت ىلع ءانب اهفرصصت ت– عصضوي
لبق نم عامتجا ةعاق تعصضو ا-م-ك ،ه-ب-حا-صصل
دقعل ÚصسصسؤوŸا ءاصضعألا فرصصت ت– ةيدلبلا

.““ةماعلا مهتيعمج
ر كلام ^

 هرظتنت ىرخأا ةيصضق ‘ لصصفلا راظتنا ‘
Ãةديلبلا ةمكح 

fiاغلا دبع لماه نيدت سسادرموب ةمكÊ اوو‹
 ةذفان نجصس21 ب اقباصس ةزابيت

ةليل سسادرموبل ةيئادتبلا ةمكÙا تنادأا
ن-مأل-ل ق-با-صسلا ما-ع-لا ر--يدŸا سسي--مÿا
قباصسلا ›اولاو لماه Êاغلا دبع ينطولا
اصسبح ةنصس21 ب يلغ يصسوم ةزابيت ةيلول
قلعتت ةيصضق ‘ امه-ن-م د-حاو ل-ك-ل اذ-فا-ن
للغتصساو هعباط نع يحلف راقع ليوحتب
لماه اهيف طروت ةيصضق ةيناث يهو ذوفنلا
ةيصضق راظت-نا ‘ ة-لاد-ع-لا ا-ه-ي-ف ل-صصف-تو
 .تارم سسمخ اهليجأات ” يتلا ةديلبلا
ت‹د يتلا كلذك ةمكÙا سسفن تنادأاو
طباÎل ار-ظ-ن ةد-حاو ة-ي-صضق ‘ Úت-ي-صضق
دانصسإاو امه-ن-ي-ب ا-م-ي-ف ع-ئا-قو-لا ل-خاد-تو
بصسح ةد--حاو ىو--ك---صش ¤إا ة---ي---صضق---لا
›اولا نم لك ةصسل÷ا ةصسي-ئر تا-ح-ي-صضو-ت
›اولاو رداقلا دبع يصضاق ةزابيتل قباصسلا
ب يفطصصم يصضايعلا ةيلولا سسفنل قباصسلا

.امهنم دحاو لكل اذفان انجصس تاونصس01
ة-ي-صضق-لا سسف-ن ‘ ة-م-كÙا تنادأا ا--م--ك
ماعلا ريدŸا نبا ل-ما-ه-لا ق-ي-ف-صش م-ه-تŸا
انجصس تاونصس3 ب ينطولا نمألل قباصسلا
يمع اباب يجح قباصسلا ةيلاŸا ريزوو اذفان

سسيئرو ذيفنتلا فقو عم انجصس تاونصس4 ب
ياج ةيلولا سسف-ن-ل ق-با-صسلا ة-يلو-لا ن-مأا

.اذفان انجصس تاونصس3 ب ميلصس ياج
كلذك ةيصضقلا سسفن ‘ ةمكÙا تطلصسو
ريدم ىلع اذفان انجصس تاونصس5 ب ةبوقع
ة-يلو-لا سسف-ن-ل ق-با-صسلا ة-لود--لا كل--مأا
ىلع اذفان انجصس Úتنصسو يلع نيرارمعوب
قباصسلا ريدŸا قازر-لا د-ب-ع ود-ح ن-م ل-ك

Ÿا ةيريدŸةيلولا سسفنب ةعانصصلا و مجان
يرا-ق-ع-لا ظ-فاÙا د-مfi ة-ما-م--عو--بو
انجصس ةنصسو ةيلولا سسفنب ةعيلقلاب قباصسلا
رم-ث-ت-صسم م-ي-ك◊ا د-ب-ع دارز د-صض اذ-فا-ن

 .سصاخ
ماعلا ريدŸا ةمكÙا تأارب ىرخأا ةهج نم
نم لامج يجانزخ ةلودلا كلمأل ›ا◊ا
قلعتتو ةيصضقلا ‘ هيلإا ةبوصسنŸا مهتلا لك

‘ Úمه-تŸا ¤إا ة-بو-صسنŸا م-ه-ت-لا ل-م‹
Òيغتب ةلاحإلا رارق ¤إا ادانت-صسا ة-ي-صضق-لا
وأا ةيحلف ةفنصصم سضرأل يحلفلا عباطلا
ةيمومع كلمأا ديدبتو ةيحلف ةهجو تاذ
ذوفنلا للغتصساو ةفيظولا للغتصسا ةءاصسإاو
ةلودلا ناوعأا Òثأاتو ةطلصس نم ةدافتصسلاو
ةيعون ليدعتو راعصسألا ‘ ةدايزلا لجأا نم
.ميلصستلا لاجأا وأا تامدÿاو داوŸا

م ناوصضر ^

ةيمصسرلا ةدير÷ا ‘ يليمكتلا ةيلاŸا نوناق رودصص
ةيلاŸا نوناق ةيمصسرلا ةدير÷ا نم33 ددعلا ‘ ردصص ^

سسي-ئر فر-ط ن-م ه-ع-ي-قو-ت د-ع-ب0202 ةنصسل يلي-م-ك-ت-لا
سسلÛا باو-ن قدا-صصو.نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا
عورصشم ىلع ،يصضاŸا دحألا ،ةيبلغألا-ب ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-صشلا
مو-ي ة-مألا سسل‹ ءا-صضعأا ه-ي-ل-ع قدا-صص Úح ‘ ،نو-نا-ق-لا
نوناق عورصشم ىل-ع ةد-يد-ع تادا-ق-ت-نا تبو-صصو .ءا-ع-برألا
‘ تادايز نم هنمصضت ام ببصسب ،0202 ةنصسل يليمكتلا ةيلاŸا
كلذكو Úنطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا ددهت يتلا دوقولا موصسر
.ةديد÷ا تارايصسلا ىلع موصسرلا عفر

 ر م ^
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هللا تويب ‘ ةÓسصلل ةدوعلاب حمسسي ةمامكلا ءادتراو تاطايتح’اب مازتل’ا نا لاق

اهدحو ةموكحلل دوعي دجاسسŸا حتف ةداعا رارق :يدهملب
¤إا دوعي دجاسسŸا حتف ةداعإا رارق نأا ،صسما لوا ،يدهملب فسسوي ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو دكأا
.ةسصتıا ةيملعلا ةنجللا ريراقت ¤إا ادانتسسا كلذ نع نلعتسس يتلا يهو اهدحو ةموك◊ا

يرواششت ءاقل سشماه ىلع ،ريزولأ لاقو ^
ةيقرتو ةيام◊ ةينطولأ ةشضوفŸاب هعمج

حتف ةداعإأ لوح ،‘رشش Ëر-م ،ة-لو-ف-ط-لأ
ة-ل-ي-ل-ق-لأ ما-يأ’أ ‘ ةÓ-شصل-ل ه-ل-لأ تو-ي-ب
نم ذختي”” رأرقلأ أذه لثم نأاب ،ةمداقلأ

تايشصوت ىلع ءانب ،اهدحو ةموك◊أ فرط
ايموي مدقت يتلأ ةشصتıأ ةيملعلأ ةئيهلأ
ايلعلأ تاه÷أ ¤إأ ءابولأ عشضو نع ريراقتلأ
أذ--ه ‘ رأر--ق--لأ نآ’أ د--حأأ يأأ كلÁ ’و
لثŸ نكÁ ’و انتهج نم ىتح ’و نأاششلأ

.””ايداحأأ نوكي نأأ رأرقلأ أذه
ن--م سسي--ل”” ر--مأ’أ أذ--ه نأا---ب فا---شضأأو
سصاشصتخأ نم نكلو ،ةرأزو يأأ سصاشصتخأ
¤إأ أÒششم ،””كلذ نع نلعت يتلأ ةموك◊أ
مامتهاب عباتت”” ةي-ن-يد-لأ نوؤو-ششلأ ةرأزو نأأ
راشسحنأ لا‹ ‘ مويلأ ةققÙأ جئاتنلأ

دعشستو91-ديفوك سسوÒفب تاباشصإ’أ ددع
.””كلذل
هل نئمطن نأأ يغبني يذلأ”” نأأ ريزولأ لاقو

يحشصلأ بنا÷أ ‘ ءأÿÈأ ريراقت نأأ وه
تايعأدت نأابو لؤوافتلا-ب ي-حو-ت ي-ب-ط-لأو
تاطايتحأ لشضفب ف-خ-ت تأأد-ب ة-ح-ئا÷أ
ردقب”” هنأاب هنيق-ي ن-ع أÈع-م ،””Úن-طأوŸأ
ءأدترأ اهنم اميشس تاطايتح’اب ان-مأز-ت-لأ

هذه مجح نم لل-ق-ن-شس ا-ن-نإا-ف ة-ما-م-ك-لأ
ح-ت--ف ةدا--عإأ ¤إأ بهذ--ن--شسو ة--ح--ئا÷أ
.””دجاشسŸأ
ج◊أ مشسوم Òشصم لوح لأؤوشس نع هدر ‘و
رظتنن اننأأ»ب ريزولأ تأذ لاق ،ماعلأ أذهل
كلت ةشصاخ ةيŸاعلأ ةيبطلأ ريراقتلأ امئأد
نع نوعباتي نيذلأ Úيدوعشسلأ نع ةرداشصلأ
بنا÷أ نأأ افي-شضم ،””ع-شضو-لأ رو-ط-ت بث-ك

‘ ة-ي-ن-عŸأ تا-ه÷أ ل--شسأر يدو--ع--شسلأ
‘ ي--شضŸأ مد---ع”” ¤إأ ا---عدو ر---ئأز÷أ
ىتح ج◊أ ةيلمع-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لأ تأءأر-جإ’أ
.””ةيئابولأ ةيعشضولأ روطت ‘ رظنلأ
Úب م-ئا-ق”” روا-ششت-لأ نأأ يد-ه-م-ل--ب د--كأأو
يأأ دعب انلشصي ⁄ نكل أÒخ لمأانو Úبنا÷أ

أذ-ه ج-ح Òشصم سصو-شصخ-ب ر-كذ-ي ءي--شش
.””مشسوŸأ

ن.ح ^

،ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو فششك ^
تأءأرجإأ ‘ عورششلأ نع ،يرامع فيرشش
حنم تايلمع ميظنتل ةديدج تايلآأ ليعفتو
ةقفأرÃ نيرمثتشسملل ةيحÓفلأ يشضأرأ’أ

اÃ سضرغلأ أذهل اهثأدحتشسأ متيشس تائيه
.ةجهتنŸأ ةيحÓفلأ ةشسايشسلأ عم قفأوتي
ةي-ن-ل-ع ة-شسل-ج لÓ-خ ،يرا-م-ع ح-شضوأأو

flة-يو-ف-ششلأ ة-ل-ئ-شسأ’أ حر--ط--ل ة--شصشص
Ãهذ--ه ن--م--شض ن--م نأأ ،ة--مأ’أ سسل---ج

مو-ق-ي زا-ه-ج ثأد--ح--ت--شسأ تأءأر--ج’أ
.مهتاطاششن ةعباتمو نيرمثتشسŸأ ءاشصحإاب
ىلع ايلاح لمعي عاطقلأ نأأ يرامع لاقو
ةداعإأ لÓخ نم يحÓفلأ طاششنلأ عيجششت
تأءاشضفلأ ‘ ةديدج ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد ثع-ب
ءأوتحأ ىلع سصر◊أو ىÈكلأ ة-ي-عأرز-لأ
. اهتهجأو يتلأ تابوعشصلأ
ىلع ،يرامع فيشضي ،عاطقلأ دمتعأ امك
لÓغتشسأ طورشش ديد–و ةكأر-ششلأ أأد-ب-م
ىلع ةلودلل ةعباتلأ ة-ي-حÓ-ف-لأ كÓ-مأ’أ
عيراششŸأ ‘ كيرشش لك ةمهاشسم سساشسأأ
. جاتنإ’أ لئاشسوب ةيرامثتشس’أ
‘ Úبغأرلل ةينوناقلأ ةيام◊أ لجأأ نمو
يرأزو موشسرÃ عاطق-لأ ردا-ب ة-كأر-ششلأ

ماكحأأ سضعب حيشضوت ¤إأ فدهي كÎششم
‘ اهددحيو يحÓفلأ رامثتشس’أ نوناق
ةنشسل يليم-ك-ت-لأ ة-ي-لاŸأ نو-نا-ق را-طإأ

ن--م--شضي اÃ ،ر--يزو--لأ بشسح--ب ،9002
.تايناكمإ’أ لكل لثمأ’أ لÓغتشس’
بعششلأ عيجششت سصوشصÿأ أذه ‘ ”و
ءاششنأو عيراششŸأ يلماحو .ة-ي-حÓ-ف-لأ
تأءأرجإأ في-ف-خ-ت-ل د-حوŸأ كا-ب-ششلأ

ذيفنت لاجآأ سصي-ل-ق-تو را-ق-ع-لأ ةزا-ي-ح
.دوقعلأ
لو-ح نا-ث يو-ف-شش لأؤو-شس ى-ل-ع هدر ‘و
يرامع حشضوأأ ،ديÈتلأ فر-غ ع-يرا-ششم
يذلأ ديÈتلأ تأردق ريوطت جمانرب نأأ
ديÈتلل ةيطشسوتŸأ ةكر-ششلأ ¤إأ د-ن-شسأأ

8102 ةنشس هليدعت ” ،(تيديمو يرف)
‘2 اه-ن-م ،د-يÈت ةد-حو03 لمششي-ل

ةقاطب (نوميميتو ةعينŸأ) دÓبلأ بونج
.بعكم Îم005.383 ¤أ لشصت باعيتشسأ
تأردقلأ عفر ¤أ  جمانÈلأ أذه فدهيو
قوشسلأ ط-ب-شضو  ن-يز-خ-ت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ

بلطلأو سضرع-لأ Úب نزأو-ت-لأ ثأد-حإ’
ةدئافل عيزوتلأو نيزختلأ لئاشسو عيونتو
.ةيرئأز÷أ قوشسلأو كلهتشسŸأ
ىلع ظاف◊أ نم ليدع-ت-لأ أذ-ه ن-ك-مو
ديمŒو بون÷أ ‘ ة‹ŸÈأ عيراششŸأ
ذخأ’أ عم لام-ششلأ ‘ ع-يرا-ششŸأ سضع-ب
اهزجني يتلأ عيراششŸأ را-ب-ت-ع’أ Úع-ب
.يرامع فيشضي ،سصأوÿأ

ي-تد-حو مÓ-ت-شسأ ” ،كلذ ن--ع Ó--شضف
فلأ02 ةعشسب يدأولأ ةي’وب ¤وأ’أ ديÈت

كيرا--فو--ب ‘ ىر--خأ’أو بع--ك---م Îم
اتلخد بعكم Îم فلأ02 ةعشسب (ةديلبلأ)

.لÓغتشس’أ زيح
3 دوجو ¤إأ لوؤوشسŸأ سسف-ن را-ششأأ ا-م-ك
متيشس لاغششأ’أ ةيه-ت-ن-م د-يÈت تأد-حو
نأرهوب ةل-ب-قŸأ ما-يأ’أ ‘ ا-ه-مÓ-ت-شسأ
غو-ل-ب بنا--ج ¤إأ ،ف--ل--ششلأو ة--يدŸأو
ة-ل-حرŸأ فود-ن-تو طأو-غ’أ ي-تد--حو
بر-قأ ‘ ا-ه-مÓ-ت--شسأ م--ت--ي--ل ةÒخأ’أ
.لاجآ’أ
تهجأو يتلأ ع-يرا-ششŸأ سضع-ب تفر-عو

Èع  زا‚’أ ‘ امدق-ت ةد-يد-ع ق-ئأو-ع
.نطولأ تاي’و نم ديدعلأ
ن-ع نÓ-عإ’أ ” د-ق-ف ر-يزو--لأ بشسحو
7 زا‚إÓل ةي-لودو ة-ي-ن-طو تا-شصقا-ن-م
” تأد-حو4 اهنم ،د-يÈت-ل-ل تأد-حو
نم لك-ب زا‚’أ تا-شسشسؤوŸ ا-هدا-ن-شسإأ
¤إأ ،تشسأÔ“و ةل-قروو ةر-ك-شسبو رأردأ

راقعلأ ةيوشست دد-شصب تأد-حو3 بناج
.ةيأدرغو ةلقروو رأردأ ‘ اهب سصاÿأ

ج.ق ^

ءاسصحإاب موقي ازاهج ثدحتسست ا ةحÓفلا ةرازو
مهتاطاسشن ةعباتمو نيرمثتسسŸا

نيرمثتسسملل ةيحÓفلا يسضارأ’ا حنŸ ةديدج تاءارجإا

صسماÿا يسسادسسلا ‘ ÚنوكتŸا صصخت

جرختلا تاركذم نوسشقاني تليسسمسسيتب ينهŸا نيوكتلا دهعم وسصبÎم
ي-ن-طو-لأ د--ه--عŸأ ةرأدإأ تر--ط--شس ^

ي--ن--هŸأ ن--يو--ك--ت--لأ ‘ سصشصخ--تŸأ
دبع دماح ن-يد-لأ جا-ت”” تل-ي-شسم-شسي-ت-ب
تأركذ-م ة-ششقا-نŸ ة-ما-نزر  ””با-هو-لأ
ÚنهمتŸأو  ÚشصبÎملل نيوكتلأ ة-يا-ه-ن
ةياقولل يحشصلأ رج◊أ ببشسب ÚلجؤوŸأ

ملع امبشسح ،91- ديفوك انوروك ءابو نم
.ةينيوكتلأ ةشسشسؤوŸأ هذه ›وؤوشسم نم
” هنأ ،””رجفلأ»ـل ردشصŸأ تأذ حشضوأأو
خ--يرأو--ت د--يد–و ة--ما--نزر--لأ ع--شضو

كلذو ،ةلجؤوŸأ تأركذ-م-ل-ل ة-ششقا-نŸأ
نيرطؤوŸأ ةذتاشسأ’أ مي-ي-ق-ت ى-ل-ع ًءا-ن-ب
ةر-كذŸأ لا-م-عأأ زا‚أ ة-ب-شسن مد-ق-ت--ل

نم ناك يتلأ Òخ’أ ي-شسأد-شسلأ جأو-فأ’
ير-ه-شش لÓ-خ ا-ه-ت-ششقا-ن--م سضÎفŸأ

دع-ب أذ-هو ،Úطرا-ف-لأ ل-ير-فأو سسرا-م
‘ Úبغأرلأو ÚشصبŸÎأ لك ءا-عد-ت-شسأ
‘ أÒبك امدقت”” ليجشست ” ثيح ،كلذ
تزواŒ ةبشسنب جأوفأ’أ ل-ك-ل ””لا-غ-ششأ’أ

ليل– سصخي هنم ىقبت امو ةئاŸاب08
حمشسي ام وهو طقف اهتششقانم وأ جئاتنلأ
.اهتششقانمو اهشضرعب
سصبÎم011  نأأ ردشصŸأ تأذ فششكو
ىوتشسŸأ نم تا-شصشصخ-ت8 ـل نومت-ن-ي
ي-ط‰ ن-م-شض ،(ما-شس ي-ن-ق-ت) سسماÿأ
(دحأو سصشصخ-ت) يرو-شض◊أ ن-يو-ك-ت-لأ
(عورف4 ) Úهمتلأ قيرط نع نيوكتلأو
) ر--با--عŸأ زا--ه--ج ¤إأ ة---فا---شضإ’ا---ب
ة--ي--ئا--شسŸأ سسورد--لأو (نا--شصشصخ---ت
ةششقانÃ نو-ي-ن-ع-م  ،(د-حأو سصشصخ-ت)

فشصتنم نم ةيأدب نيوكتلأ ةياهن ةركذم
نم مهن-ي-ك“ ل-جأ ن-م يرا÷أ ر-ه-ششلأ

جولوب مهل حام-شسلأو حا-ج-ن-لأ تأدا-ه-شش
.لغششلأ ⁄اع
ةيئاقو Òبأدتلأ ن-م ة-ل-م-ج ذا-خ-تأ ”و

راشصتقأ لÓخ ن-م تا-ششقا-نŸأ ءأر-جإ’
ة--ن--ج--ل--لأ ءا--شضعأأ ى--ل---ع رو---شض◊أ
ع--م ، ط--ق--ف Úي---ن---عŸأ ÚشصبŸÎأو
ةز-ه‹  ة-ع-شسأو تا--عا--ق سصي--شصخ--ت
ع-م ،ر-تو-ي-ب-مو-كو  سضر-ع-لأ يزا-ه-ج-ب
مأزتل’أو ةمامكلأ لام-ع-ت-شسأ ة-ي-مأز-لأ
Úب يعامتج’أ دعابتلأ ةفاشسم مأÎحاب
انوروك ءابو نم ةياقولل أذهو سصاخشش’أ
تايشصوت ى-ل-ع ءا-ن-ب كلذو  -91 ديفوك
ذ-ي-ف-ن-ت ة-ن-م-شضتŸأ ة-ي-شصو-لأ ةرأزو-لأ
راششتنأ نم دحلل  ةيزأÎح’أ  تأءأرجإ’أ

.ةحئا÷أ هذه
ب. ديمح ^

،ةنيدŸأو نأرمعلأو نكشسلأ ريزو فششك ^
دد--ع نأ ، سسمأ لوأ ،ير--شصا--ن لا---م---ك
يمهاشستلأ يعامتج’أ ةغيشصب تا-ن-ك-شسلأ
ف’أ01 غلبي لاغشش’أ ‘ افقوت فرعت يتلأ
.ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع ةدحو
سسلجÃ ةينلع ةشسلج ‘ ،يرشصان حشضوأو
ة-ل-ئ-شس’أ ى-ل-ع در--ل--ل ة--شصشصfl ة--م’أ
فلأ713 زا‚أ ة‹رب ت“ هنأاب ،ةيوفششلأ
782 زا‚أ نم يهتنأ ةغيشصلأ هذهب ةدحو
نم ،ةدحو فلأ03 زا‚أ ىقبتي امنيب اهنم
Êاعتو ،اهب لاغشش’أ ةفقوتم ف’أ01 اهنيب

ةدع لكاششم نم ةفقوتŸأ عيراششŸأ هذه
زا‚أ ‘ ÚقرŸأ سسعا--ق---ت ا---ه---م---هأ

.ريزولأ بشسح ،مهعيراششم
24 ة‹رب ت“ ،ة-م-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ ‘و
اهنيب نم ،يمهاشست يعامتجأ نكشس فلأ

ىقبتي امنيب ،اهب لاغ-شش’أ ته-نأ ا-ف-لأ72
فشصن لداعي ام يأ ،ةدحو فلأ51 زا‚أ
ديعشصلأ ىلع اهزا‚أ يقبتŸأ تا-ن-ك-شسلأ
ف’أ3 ـب ةشصح ميلشست بقتريو .ينطولأ

رئأز÷أ ةي’و ‘ يمهاشست يعامتجأ نكشس
.يرشصان فيشضي ،0202 ماع لÓخ
باح-شصأ ÚقرŸأ عا-ي-شصنأ مد-ع ل-ظ ‘و

تأرأذ--ع’  ةÌع--تŸأ ع--يرا--ششŸأ هذ---ه
لح لشضفأ ناب ىري يرشصان ناف ،ةرأزولأ
مهميظنت وه نيديفتشسŸأ قوقح نامشضل

ءاشضق-لأ ¤أ ءو-ج-ل-لأو تا-ي-ع-م-ج ن-م-شض
Ùأ ةمكاŸقرÚ شسأوÎعم مهقوقح عاج

دد-ج Úقر-م Úي--ع--ت--ب ةرأد’أ ل--ف--ك--ت
.عيراششŸأ لامكتشس’
ةذ-خ-تŸأ Òبأد-ت-لأ نأ ¤أ تف--ل ه--نأ Òغ
امتح هنع رجني ÚقرŸأ عم دوقعلأ خشسفب

ما“أ ةيلمع نو-ك تا-بو-ع-شصلأ ‘ م-قا-ف-ت
ءوجللأ دعب ديدج يقرم فرط نم زا‚’أ
سضعب ةرورشضلاب هنع م-ج-ن-ي ة-لأد-ع-لأ ¤أ
.ليومتلأ ‘ سصقنو ‘اشض’أ رخأاتلأ
004 عورششم لوح رخآأ لأؤوشس ىلع هدر ‘و
ةقطنÃ راجيإ’اب  عيب-لأ ة-غ-ي-شصب ن-ك-شسم
نأ ريزولأ دكأ ،لجيج ةي’و-ب نا-ط-ي-غز-م
ىقبي ةيقبتŸأ تان-ك-شسلأ زا‚أ ة-ل-شصأو-م
Úب ايلاح دوجوŸأ عأزن-لأ ل-ح-ب نو-هر-م
ي-قرŸأو لوا--قŸأ Úب ، ءا--شضق--لأ يد--ي

.عورششŸأ بحاشص
ةلاكو ناف ،عأزن-لأ أذ-ه ل-ح را-ظ-ت-نأ ‘و

لاغششأ زا‚أ اهقتاع ىل-ع ذ-خأا-ت-شس لد-ع
ةبشسنلاب ةفلتıأ تاك-ب-ششلأو تا-قر-ط-لأ
.يرشصان فيشضي ،يقبتŸأ ءزجلل

ن.ح ^

 ÚسسعاقتŸا ÚقرŸا ةاسضاقم ¤ا نيديفتسسŸا ريزولا اعد امنيب

 يمهاسست يعامتجا نكسس ةدحو ف’آا01ـب لاغسشأ’ا فقوت
ابيرق ةمسصاعلاب يعامتجا نكسس ف’ا3 عيزوت  ^

انوروك ةمزا ةيادب ذنم ةئاŸاب01ـب ءاŸا كÓهتسسا عافترا
دودسسلا طيfi ىلع رامثتسس’ا تافلم سسردت هايŸا ةرازو

درأوŸأ ةرأزوب يزكرŸأ ريدŸأ  دكأأ ^
هايŸأ م-ج-ح نأأ ،ةور-قو-ب ر-م-ع ،ة-ي-ئاŸأ
ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع ةكلهتشسŸأ بورششلأ
ةمزأأ ةيأدب ذ-ن-م ة-ئاŸا-ب01 ـب تع-ف-ترأ

.يشضاŸأ سسرام ‘ انوروك سسوÒف
ىلع افيشض ه-لوز-ن ىد-ل ،ةور-قو-ب ح-شضوأأو
م-ج-ح عا-ف-ترأ نأأ ،ة--ي--ن--طو--لأ ة--عأذ’أ
تايلمع ة-فا-ث-ك بب-شسب نا-ك كÓ-ه-ت-شس’أ
نطولأ قطانم لك Èع ةيموي-لأ م-ي-ق-ع-ت-لأ

وأأ ةيلÙأ تاعام÷أ ىوتشسم ىلع ءأوشس
.رشسأ’أ
Ìكأ ف--عا--شضت كÓ--ه--ت--شس’أ نأأ لا--قو

يذلأ يحشصلأ رج◊أ ةÎف لÓخ اشصوشصخ
سسرام رهشش ذنم ايلعلأ تا-ط-ل-شسلأ ه-تر-قأ
. تئافلأ

بورششلأ هايŸاب ديوزتلأ نأ لو-ق-ي ع-با-تو
¤أ أÒششم ،نطولأ قطانم لكل ةيولوأ لشضي
تايدلبلأ ءاشصحأ ددشصب ةرأزولأ حلاشصم نأأ
اهطبر نامشضل هايŸأ ةردن نم Êاعت يتلأ
.ةمظتنم ةقيرطب عيزوتلأ تاكبششب
درأوŸأ ريزول بقترم ءاقل لÓخ متيشس امك
مييقت دأدعأ عا-ط-ق-لأ تأرا-طإا-ب ة-ي-ئاŸأ

هايŸأ كÓهتشسأو ديوزتلأ ةيعشضول لماشش
هشضرف ” يذلأ يحشصلأ رج◊أ ةيأدب ذنم

بشسح ،انوروك ءابو يششفت ةهجأوم راطأ ‘
.ثدحتŸأ تأذ
جمانرب عشضو ” هنأ ركذ ،ددشصلأ أذه ‘و
فلتfl ديوزت Úشسحتل عورششم007 مشضي
ءاŸاب ي-ن-طو-لأ ر-ط-ق-لأ Èع تا-يد-ل-ب-لأ
.بورششلأ
هايŸاب نطأوŸأ ديوزت نامشض سصوشصخبو

نأأ ةورقوب لاق ،ة-يرا÷أ ة-ف-ئا-شصلأ لÓ-خ
ط-طfl دأد-عأ دد-شصب ةرأزو-لأ ح-لا--شصم
بلطلأ تأذ ةÎف-لأ هذ-ه زوا-ج-ت-ب ح-م-شسي
.ةيحيرأ لكب ›اعلأ
نأ لوقن نأ نكÁ””لوؤوشسŸأ تأذ فاشضأو
موقتشسو حيحشصلأ ق-ير-ط ‘ Òشست رو-م’أ
اهتاعامتجأ لÓ-خ ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ ةرأزو
انلعجي ططfl ع-شضو-ب ل-ب-قŸأ عو-ب-شس’أ
نيومتلأ ثيح ن-م ة-ي-ح-يرأ Ìكأ ‘ نو-ك-ن
. ””هنيح ‘ ئراط يأ ةهجأوŸ اشضيأو
ةطخ”” ةباثÃ وه ططıأ أذه نأ حشضوأو
ةكرح رابتع’أ Úعب ذخأاي-شس ””ة-ي-قا-ب-ت-شسأ
ةقطنم نم ةفئاشصلأ لÓخ نطأوŸأ لقنتو

تا-ي-ل-م-ع-ل ه-قÓ-طأ ن-ع Ó-شضف ،ىر-خأ’
عطق Òفوتو يراÛأو تانأزÿأ فيظنت
باطع’أ حيلشصت ‘ ةمدخت-شسŸأ را-ي-غ-لأ
.ىرخأ ةلمكم تأءأرجإأو

ةئاŸاب05 نم Ìكأ نأ ¤أ ةورقوب راششأو
رداشصم نم اهÒفوت متي بورششلأ ءاŸأ نم
ةبشسن دودشسلأ رفوت Úح ‘ ةيفوج ةيئام
ةبشسنب رحبلأ هايم ة÷اعم اهيلت ةئاŸاب03
”” ةرور-شض ى-ل--ع أدد--ششم ، ة--ئاŸا--ب71
ةقير-ط-ب دروŸأ أذ-ه Òي-شستو لÓ-غ-ت-شسأ

 .””ةينÓقع
يقأرب يقزرأ ،ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو ناك و
نوزıأ م-ج-ح ””نأأ أر-خؤو--م حر--شص د--ق
Îم رايلم2.4 ـب ردقي هايŸأ نم ينطولأ

ةلئاهلأ تا-ي-م-ك-لأ ا-ه-ي-لأ فا-شضي بع-ك-م
ıأ نوزŸيتلأ ةيمكلأ يهو ةيفو÷أ هاي

ةيحيرأأ لكب ÚنطأوŸأ تاجايتحأ يطغتشس
.”” ةفئاشصلأ هذه لÓخ
لا-جر ةور-قو-ب ا-عد ،ر-خأ د-ي-ع-شص ى-ل--ع
لاÛأ ‘ را--م--ث--ت--شس’أ ¤إأ لا--م--عأ’أ
نأ أÈتعم ،دودشسلأ فافشض ىلع يحايشسلأ

رفوت نأأ اهناشش نم تأرامثتشس’أ هذه لثم
ةرها-ظ ن-م ل-ل-ق-ي-شس ح-با-شسمو تأءا-شضف
تا-ي-فو يدا-ف-ت و دود-شسلأ ‘ ة-حا-ب--شسلأ
.ىرخأ
و ةيعيرششتلأ سصوشصنلأ لك نأ”” لوقلاب عباتو
‘ را-م-ث-ت-شس’ا-ب ة-شصاÿأ طور-ششلأ Îفد

fiششم ”” ةز-ها-ج دود--شسلأ ط--يÒنأأ ¤أ أ

يه و نأاششلأ أذه ‘ تابلط تقلت ةرأزولأ
 .ةشصتfl ةن÷ فرط نم ةشسأردلأ ديق
006و أدشس18 كل“ رئأز÷أ  نأ ¤أ، راششأو
نكÁ قطانم ‘ عقت  ةÒغشص ةيئام ةأاششنم
نأأ لدب تÓئاعلل ايهيفرت اشسفنتم لكششت نأ
. تايفو و اياحشض عوقو ‘ اببشس نوكت
ةيشسيشسحتلأ تاي-ل-م-ع-لأ نأ ةور-قو-ب لا-قو
ةرهاظ هذه ةروطخب سسيشسحتلل ةلشصأوتم
. تأÒحبلأ و دودشسلأ ‘ ةحابشسلأ
تأذ نامط  ،ثولتلأ ةرهاظب قلعتي  اميفو
و ةشصاخ Òبأدتلأ لك ذاختأ ” هنأ لوؤوشسŸأ
تآا-ششنŸأ ن--م--شض ف--ن--شصت دود--شسلأ  نأ
. ””ةيجيتأÎشس’أ””

ىلع  ةبذعلأ هايŸأ ‘ كمشسلأ ةيبرت نعو
نإأ ةورقوب دي-شسلأ لا-ق  ،دود-شسلأ ىو-ت-شسم
أÈتعم ،ايونشس نط004 ـب مهاشست دودشسلأ

تايناكمإ’اب ةنراقم ”” افيعشض”” مقرلأ أذه
عورششم نع افششاك رئأز÷أ اهكلت“ يتلأ
ءاششنإ’ يرحبلأ ديشصلأ ةرأزو عم نواعتلاب
أذه ريوطت و تايئاŸأ ةيبÎب سصاخ عرف
زجأو◊أ و دودشسلأ ىوتشسم ىلع لاÛأ
.ةيئاŸأ

ج.ق^
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Úمأاتل ايونشس نط ÚيÓم5 ريركت ةردقب ةديدج ‘اشصم ثÓث زا‚إا
 دوقولا نم ةينطولا تادادمإلا

ةهجاوŸ اهتيجيتاÎسسا فيكت كارطانوسس
 ةيŸاعلا زاغلا قوسس ‘ ةسسفانŸا

2202 ةنسس ترايتب طفنلا ةافسصم زا‚ا ‘ قÓطنلا  ^
““كارطانوشس““ تاقورحملل ةينطولا ةكرششلا نا ،ةمشصاعلا رئاز÷اب  ،باقرع دمfi ،ةقاطلا ريزو دكا

‘ ةديازتŸا ةشسفانŸا تابلطتم عم زاغلا لا‹ ‘ ةيقيوشستلا اهتيجيتاÎشسا فييكت ىلع ايلاح لمعت
.يŸاعلا قوشسلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداشصتقإا

ديد“ ‘ رظنلل مويلا طفنلا يجتنŸ يÒشصم عامتجا
:باقرع ،تاشضيفختلا

 ديزŸا عقوتنو  طفنلا راعسسأا ضشعنأا Òخألا كبوأا عامتجا
ةيولولا بسسح لمكتسستسسو ة‹ŸÈا عيراسشŸا ىلع رثؤوت ⁄ ةيلاŸا تابوعسصلا ^

‘ ،با---قر---ع د---ي---شسلا ح---شضوأاو ^
ةشسلج سشماه ىلع ةيفحشص تاحيرشصت

درلل ةشصشصfl ة-ملا سسل-جÃ ة-ي-ن-ل-ع
نا--ب ،ة--يو--ف--ششلا ة--ل--ئ--شسلا ى---ل---ع

اهتيجيتاÎشسا ن-م Òغ-ت كار-طا-نو-شس““
ي-ت-لا تلو-ح-ت-لا ل-ظ ‘ ““ة-يرا-ج-ت-لا
.يŸاعلا قوشسلا اهفرعي
نلا موقت لود ةدع““ :لوقلاب فاشضاو
روطت عم ة-شصا-خ ةÒب-ك تا-ي-م-ك خ-شضب
عيي“و يرخشصلا زاغلا لا‹ ‘ جاتنلا
اشضيا نح-نو Òغ-ت-ي ⁄ا-ع-لا  (..) زا-غ-لا
.““Òغتن
ر-ئاز÷ا نا-ب د-كا ,قا-ي--شسلا اذ--ه ‘و
ا-بوروأل ““ل-شضفŸا نو-مŸا““ ل--ظ--ت--شس

طو-ط-خ ةز-ي-م كل“ ا-ه--ناو ة--شصا--خ
رششابŸا طبرلا نمشضت ي-ت-لا بي-با-نلا

.نئابزلا عم
نم اءزج لث“ بيبانلا طوطخ نا عمو
ه-نا لا ىدŸا ةÒشصق ة-ي-ج-ي--تاÎشسلا
ل ي-ت-لا ةز-يŸا هذ-ه لÓ-غ-ت-شسا بج-ي

ل-جا ن-م ة-ج-ت-ن-م لود ةد-ع ا-ه-ك--ل“
يذلا يوقا-ط-لا لا-ق-ت-نÓ-ل Òشضح-ت-لا
هب دافا ا-م-ب-شسح ,دÓ-ب-لا ه-ي-لا ى-ع-شست
.ريزولا
تايمك رد-شصن ا-ن-لزل ““ : Ó-ئا-ق ع-با-تو
ةيد‹ تاكارشش انيدلو ابوروا ¤ا ةÒبك
ان-ن-ئا-بز ى-ل-ع ظا-ف◊ا ى-ل-ع ل-م-ع-نو
ةحلشصŸا قط-نÃ م-ه-ع-م سضوا-ف-ت-لاو
.““ةكÎششŸا
باقرع د-مfi ة-قا-ط-لا ر-يزو ن-ل-عاو
2202 ةنشس لÓخ متيشس هنا لولا سسما
يتلاو ترايت ةافشصم زا‚ا ‘ عورششلا
ي-تا-ف-شصم بنا-ج ¤ا ا-ه-ي-ل--ع لو--ع--ي

نم يتاذلا ءافتكلا قيق– ‘ ,Úترخأا
.دوقولا
ةينلع ةشسلج ‘ با-قر-ع د-ي-شسلا ر-كذو

Ãة-ملا سسل--ج flى-ل-ع در-ل-ل ة-شصشص
ةقاطلا عاطق نا-ب ة-يو-ف-ششلا ة-ل-ئ-شسلا
لك ‘ ةديدج ‘اشصم ةثÓث زا‚ا جمرب

ترايت و ةرك-شسبو دو-ع-شسم ي-شسا-ح ن-م
هنا دكؤوم ,اهنم لكل نط نيÓم5 ةردقب

ةين-ق-ت-لا تا-شسارد-لا ن-م ءا-ه-ت-نلا ”
ةشصشصıا يشضارلا ةئيهتو ةيشسدنهلاو
.7102 ةياهن ‘ اهل
ن-م-شض ‘ا-شصŸا هذ-ه زا‚ا م-ت--ي--شسو

flفلل ةموكحلل ططÎ4202-1202 ة
ةينطولا تادادملا Úمات ¤ا يمارلاو
ط-شسو-تŸا ÚيدŸا ى-ل-ع دو-قو-لا ن--م
‘ دÓبلا تارد-ق ع-فر اذ-كو د-ي-ع-ب-لاو
ةميقلا تاذ ة-ي-ل-يو-ح-ت-لا تا-طا-ششن-لا
ىلع ءاشضقلا ¤إا ةفا-شضإلا-ب ة-فا-شضŸا
.لاÛا اذه ‘ داÒتشسلا
ةا-ف-شصم زا‚ا ‘ ا-ي-ل-ع-ف عور-ششلا ”و

رظتني يتلاو ةل-قرو-ب دو-ع-شسم ي-شسا-ح
بون÷ا ةقطنم تاجايتحا ةيبلت ا-ه-ن-م
يذلاو لازايدلا نم اميشسل دوقولا نم
ام وهو ةدكيكشس ةافشصم نم هبلج متي
ل-ق-ن-لا ف-يرا-شصم Òفو-ت-ل ح-م--شسي--شس
.عيزوتلاو
ةقÓطنلا فرعتشسف ترايت ةافشصم اما
بشسح ,2202 ‘ اهب لاغششأÓل ةيلعفلا
ةيلولا هذه نأاب دكا يذلا ةقاطلا ريزو
راطا ‘ ىرخا عيراششم نم ديفتشستشس
ام اميشسل يوقاطلا لوح-ت-لا ج-ما-نر-ب
.ةيشسمششلا ةقاطلاب قلعتي
م-ت-ف ,‘ا-شصŸا ع-يرا-ششم ن-ع Ó--شضفو
ىلع ءاÿÈا نم لمع جوف ليكششت اشضيا

ةشسارد فدهب ة-قا-ط-لا ةرازو ىو-ت-شسم

نم ع-فر-لا سضر-غ-ب دو-قو-لا سصئا-شصخ
نود ة-ي-لا◊ا ‘ا-شصŸا جا-ت-نا تارد--ق
ةيفاشضا تايم-ك-ل ر-ير-ك-ت ¤ا ءو-ج-ل-لا
ظاف◊اب حمشسي ام وهو ماÿا ط-ف-ن-ل-ل

نم فيفختلاو ريدشصتلا تادئاع ىلع
بشسح ,تا-عو-فدŸا ة-ي-ناز-ي-م ز-ج--ع
.باقرع ديشسلا
يلÙا كÓهتشسلا نا ¤ا ريزولا تفلو
لقتنا ثيح اÒبك اعافترا فرع دوقولل

¤ا0002 ةنشس ‘ نط نويلم6,5 نم
و‰ لدع9102Ã ‘ نط نويلم4,41
هذه لÓ-خ ة-ئاŸا-ب1,5 غل-ب يو-ن-شس
داÒتشسا ¤ا دÓبلاب عفد ام وهو ,ةÎفلا
.جراÿا نم دوقولا
” ,ديازتŸا يلÙا بلطلا ةهجاوŸو
ةد-ك-ي-ك-شسو ر-ئاز÷ا ‘ا-شصم ل-ي-هأا--ت
بل-ط-لا ة-ي-ط-غ-ت-ب ح-م-شس ا‡ و--يزراو
ةبشسنلاب يلك هبشش لكششب ›ا◊ا يلÙا
ةبشسنلاب ةئاŸا-ب48 لدعÃو نيزنب-ل-ل
لوح رخا لاؤوشس ىلع هدر ‘و .لازايدلل
تآا-ششن-م ‘ بو-ن÷ا نا-ك-شس ف-ي-ظو-ت

,ةقطنŸا هذ-ه ‘ كار-طا-نو-شس ع-م‹
اهعورفو كار-طا-نو-شس نا ر-يزو-لا د-كا
ماÎحا عم ذفني يونشس ططfl اهيدل
ةلاكو-لا ة-كرا-ششمو ة-يرا-شسلا Úناو-ق-لا
Úعب ذ-خلا ع-م ل-ي-غ-ششت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
نا-م-شضو ةاوا-شسŸا أاد-ب--م را--ب--ت--علا
ةيدودرŸا قيقحتل ةبولطŸا تاءافكلا
.ةفدهتشسŸا
لماع054 فيظوت ةقباشسم سصوشصخبو

,9102 ةنشس ناونعب طاوغلا ةيلو ‘
Óعف مهفيظوت دق لماع972 نا حشضوا
ةبشسنلاب ةقباشسŸا ةداعا متي-شس ا-م-ن-ي-ب

Ÿا لمعلا بشصانŸعم قيشسنتلاب ةيقبت
.›اولا

^ Ÿيولزرح .ءاي

،باقرع دمfi ،ةقاطلا ريزو دكأا ^
بقترŸا  اهعام-ت-جا كبوا د-ق-ع ن-ع
ا-ه-ئا-كر-شش ة-ق-فر ل-ب-قŸا عو--ب--شسألا
هنا  احشضوم ،ءاشضعألا Òغ ÚجتنŸا

فرط لك تامازتلا مييقتل سصشصخيشس
اذه ةلشصاومو جاتنلا سضف-خ قا-ف-تا-ب
.هرامث ىطعأا يذلا نواعتلا
سسما با-قر-ع تف-ل ،را-طإلا اذ-ه ‘و
حيرشصت ‘ ةمشصاعلا رئاز÷اب ، لولا

ةينلع ة-شسل-ج سشما-ه ى-ل-ع ي-ف-ح-شص
Ãة-مألا سسل-ج flى-ل-ع در-ل-ل ة-شصشص

تاراششإا دوجو ¤إا ،ةيوفششلا ة-ل-ئ-شسألا
ق-ي-ب-ط-ت ىد-م سصو-شصخ-ب ة-ي-با-ج--يا

ةبشسنلاب اهيلع قفتŸا سضفÿا سصشصح
““+كبوأا““ ةعوم‹ راطإا ‘ لودلا لكل
ةيعوط تاشضيفختب اشضيأا تززعت يتلاو
تارا-مإلاو ة-يدو-ع-شسلاو ا-ي--شسور ن--م
دج جئاتن““ ه-ل نا-ك ا-م و-هو تيو-ك-لاو
سشاعتنا ‘ ارخؤوم تدشسŒ ة-ي-با-ج-يا
.““راعشسألا
عفر ناف ،اعقوتم ناك ا-م-ك ه-نأا-ب د-كأاو
ايشسأا ‘ لود ةدع ‘ يحشصلا رج◊ا
مراشصلا قيب-ط-ت-لا بنا-ج ¤إا ا-بوروأاو

ليمرب نويل-م9,7 ) سضفÿا قا-ف--تل
امهاشس ( ناوجو يام ير-ه-ششل ا-ي-مو-ي
¤إا را-ع-شسألا ةدو--ع ‘ Òب--ك ل--ك--ششب
.ريزولا بشسح ،يدعاشصتلا ىحنŸا
اذه لشصاوت باقر-ع د-ي-شسلا ع-قو-ت-يو
ةدو-ع-لا ع-م يزاو-ت--لا--ب سشا--ع--ت--نلا
ةيداشصت-قلا ة-ط-ششنأÓ-ل ة-ي-ج-يرد-ت-لا

.لقنلا عاطق ‘ اميشسل
Òثأا-ت-ب ق-ل-ع-ت-ي لاؤو-شس ى--ل--ع هدر ‘و
ع-يرا-ششم ى-ل-ع ة-ي-لاŸا تا-بو-ع--شصلا
متيشس اهزا‚ا نأا ريزولا دكأا ،عاطقلا
لكل ح-ن-م-ت-شس ي-ت-لا ة-يو-لوأÓ-ل ا-ق-فو
ل ““ عا-ط-ق--لا نأا ¤إا اÒششم ،عور--ششم
لا-م-ك-ت--شسا ‘ ل--كا--ششم يأا فر--ع--ي
.““زا‚لا ديق عيراششŸا
ةدا-عإا-ب تما-ق ةرازو-لا نا-ب فا--شضأاو
تاردقل-ل ا-ق-فو ا-ه-ع-يرا-ششŸ ة‹ر-ب
ةيولوألا حنمتشس ثيح ةحاتŸا ةيلاŸا
ىلع ،ةفاشضŸا ةميقلا تاذ عيراششملل

ي-شسا-ح ‘ ثÓ-ث--لا ‘ا--شصŸا رار--غ
نم يت-لاو ةر-ك-شسبو ترا-ي-تو دو-ع-شسم
ةيلودلا قوشسلا ‘ رئاز÷ا عشضو اهناشش
ةرم لوأل ةيلوÎبلا تاجتنملل
ايشسور ةدايقب اهؤوافلحو كبوأا عمتŒو
ةيشسايق تاشضيفخت ديد“ ثحبل مويلا

ءا--شضعألا ع--فدو ط--ف--ن--لا جا---ت---نإل
ا-يÒج-ي-نو قار-ع--لا ل--ث--م ÚخاŸÎا
دويقلل ل-شضفأا و-ح-ن ى-ل-ع لا-ث-ت-مÓ-ل
ÚجتنŸا ةعوم‹ تقفتاو .ةم-ئا-ق-لا
قباشس تقو ‘ +كبوأا مشساب ةفورعŸا

نويلم7.9 تاداد-مإلا سضف-خ ى-ل--ع
معدل وينويو ويام لÓخ ايموي ليمرب
ة-مزأا بب-شسب ترا-ه-نا ي-ت-لا را-ع-شسألا

رر-قŸا ن--م نا--كو .ا--نورو--ك سسوÒف

نويلم7.7 ¤إا تاشضيفختلا سصيل-ق-ت
¤إا ةيليوج نم ةÎفلا ‘ ايموي ليمرب
.Èمشسيد
ةيدوع-شسلا نإا +كبوأا-ب نارد-شصم لا-قو
تاشضيفختلا ديد“ ىلع اتقفتا ايشسورو
لاق امهنكل ةيليوج ةياهن ىتح Èكألا
ىتح اهديدمتل اشضيأا عفدت سضايرلا نإا
.توا ةياهن
Òمألا ،يدوعشسلا ةقا-ط-لا ر-يزو لا-قو

،سسما زÎيورل ،ناملشس نب زيزعلا دبع
لومأام احا‚ نمشضت نآلا عاشضوألا نإا
دقعل راج قيشسنتلا نإاو تاعا-م-ت-جÓ-ل
.تبشسلا موي +كبوأاو كبوأل تاعامتجا
وحن تنرب يŸاعلا سسايقلا ماخ عفتراو
ىلعأا دنع لوادتُيل سسما ةئŸاب ةثÓث

ارلود14 قوف رهششأا ةثÓث ‘ ىوتشسم
02 نود تنر-ب سضف-خ-ناو .ل--ي--مÈل--ل
تع-جار-تو ل-ير-فأا ‘ ل-ي-مÈل-ل ارلود
تايوتشسم نم عو-ب-شسألا اذ-ه را-ع-شسألا

ببشسب ةÒخألا ةنوآلا ‘ اهتغلب ةعفترم
عامتجا دعوم فنتكت يتلا ة-ي-با-ب-شضلا
.+كبوأا
تار“ؤوŸا نإا +كبوأاب ناردشصم لاقو
أادبتشس تبشسلا ويديفلا Èع دقعُت يتلا

Ãب تاثداحÚ نادلبلا ةمظنم ءاشضعأا
ةعا-شسلا ‘ (كبوأا) لوÎب-ل-ل ةرد-شصŸا

عامتجا اهيليو سشتنيرج تيقوتب0021
Û0041 ة-عا-شسلا ‘ +كبوأا ة--عو--م

.سشتنيرج تيقوتب
ديد“ نإا كبوأاب رداشصم ةثÓث تلاقو
ىوتشسم عافتراب نوهرم تاشضيف-خ-ت-لا
ي-ت-لا لود-لا نأا تفا-شضأاو .لا-ث-ت--ملا
يا-م ‘ ا-ه-ت-شصح قو-ف-ي اÃ تج--ت--نأا
مازتللاب دهعتلا اهي-ل-ع Úع-ت-ي ناو-جو
يأا سضيوعت ىلع ةقفاوŸاو فادهألاب
قباشس تقو ‘ ثدح جاتنإلا ‘ سضئاف
. ديزŸا سضفخ Èع
ليهشس يتارا-مإلا ة-قا-ط-لا ر-يزو ا-عدو
باطخ ‘ لاثتملا Úشسحتل يعورزŸا
ه-ي-ل-ع تع--ل--طاو +كبوأا ¤إا ه--ل--شسرأا
.زÎيور
ةيبرعلا تارامإلا ةلودل لثممك““ بتكو
لامآÓل بيıا نم هنأا دجأا ،ةدحتŸا
ÚجتنŸا سضعب مزتلي نأا لوبقŸا Òغو
ل-ث-م تارد-ق م-ه-يد--ل ن‡ را--ب--ك--لا
ةئŸاب001 ةبشسنب ايشسورو (ةيدوعشسلا)
نورخآا رابك نوجتنم مزتلي امنيب Ìكأا وأا
.““ةئŸاب05 نم لقأاب
قفاو قارعلا نإا كبوأاب رداشصم تلاقو

ىدحإا قارعللو .‘اشضإلا دهعت-لا ى-ل-ع
اقفو يام ‘ لاثت-ملا تلد-ع-م أاو-شسأا

Ÿيور هترجأا حشسÎكبوأا جاتنإل ز.
نو-يدو-ع-شسلا““ +كبوأا-ب رد--شصم لا--قو

Áدادغب ىلع اديد-شش ا-ط-غ-شض نو-شسرا
دهعتلا ىلع قفاو قارعلا ...ماز-ت-لÓ-ل
.““تاشضيفختلل لماكلا هلاثتما Úشسحتب

^ Ÿيولزرح .ءاي

سضراعملل ةيرئاز÷ا ةكرششلا تنلعأا ^
ءا-غ-لإا ن-ع (سسك-ي--فا--شس) تاردا--شصلاو
نا-ك يذ-لا ›ود-لا ر--ئاز÷ا سضر--ع--م
Úب ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ هميظنت اررقم
بب-شسب كلذ و يرا÷ا ناو--ج12 و61
د--ج--ت--شسŸا ا---نورو---ك سسوÒف ءا---بو
.(91-ديفوك)
ة---مزألا““ نا رد----شصŸا تاذ ح----شضوأاو
نع ةمجانلا ة-قو-ب-شسŸا Òغ ة-ي-ح-شصلا
Òبادت ذاختا نع ترف-شسا ا-نورو-ك ءا-بو

Ÿءاحنأا عيمج ‘ هراششتنا عنمو ةحفاك
ىرخأا رومأا Úب نم تدأا يتلاو ““⁄اعلا
قيلعتو رفشسلا رظحو دود◊ا قÓغإا ¤إا
ىرخأا لقن ل-ئا-شسوو ة-يو÷ا تÓ-حر-لا
ليجأاتو ءاغلإا ›اتلابو تاعمجتلا رظحو

ىوتشسŸا ى-ل-ع ثاد-حألا ن-م د-يد-ع-لا
نايب هب دافأا امبشسح ,““›ودلاو ينطولا
.سسكيفاشسل ÊوÎكلإلا عقوŸا ىلع رششُن
ة-كر-ششلا““ نأا ه-شسف-ن رد-شصŸا فا--شضاو
تاردا-شصلاو سضرا-ع-م-ل--ل ة--ير--ئاز÷ا
فر-ظ-لا اذ-ه ل--ظ ‘و (سسك--ي--فا--شس)
ددعتم عشضولاب ا-ه-ن-م ا-ي-عوو ي-ح-شصلا
نأا Úشضراعلاو اهئاكرششل نلع-ت ,دا-ع-بألا
›ودلا رئاز÷ا سضرعم نم35 ةعبطلا

.““1202 ةنشس ¤إا تلجأا دق
نأا ¤إا ا-ه-نا-ي-ب ‘ ة--كر--ششلا تشصل--خو
رئاز÷ا سضرعم نم ةمدا-ق-لا ة-ع-ب-ط-لا
نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ يرجتشس ›ودلا

.1202 ناوج91 ¤إا41
ح,ل ^

ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ هميظنت اررقم ناك
 يرا÷ا ناوج12 وÚ 61ب

›ودلا رئاز÷ا ضضرع35Ÿ ةعبطلا ميظنت ءاغلإا

نايب ‘ كارطانوشس تاقورحملل ةينطولا ةكرششلا تدافا  ^
راششتنا دشض ةعبتŸا ةيئاقولا تاءارجإلا زيزعتب تماق اهنا اهل
ىوتشسم ىلع طاششنلل ةيجيردتلا ةدوعلا عم ةشصاخ انوروك ءابو
 .اهتيريدم
هتحفشص ىلع يمومعلا يزاغلاو ›وÎبلا عمجملل نايب ‘ ءاجو
اشصرح““ كوبشسيف يعامتجلا لشصاوتلا عقاو-م Èع ة-ي-م-شسر-لا

ةيجيردتلا ةدوعلا راطا ‘و اهلامع ةحشص ىلع ةظفاحملل اهنم
زيزعتب كارطانوشس تماق ،اهتايريدم ىوت-شسم ى-ل-ع طا-ششن-ل-ل
.““91-ديفوك ءابو راششتنا دشض ةعبتŸا ةيئاقولا تاءارجلا
ميمعت““ لÓخ نم  ناك زيزعتلا اذه نا ردشصŸا تاذ حشضوأاو
حلاشصل91-ديفوك ءابو دشض ةيوعوتلا و ةيشسيشسحتلا تÓم◊ا

ةي-ن-طو-لا ة-كر-ششل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا تنا-كو  ““ا-ه-ي-ف-ظو-م
فانئتشسلا نأا ةيشضاŸا ةليلقلا مايألا ‘ تدكا دق تاقورحملل
تاطلشسلا تاهيجوت قفو متيشس ا-ه-ي-ف-ظوŸ ل-م-ع-ل-ل ل-ما-ك-لا
ةحئاج ةهجاوم ‘ ايلخاد ةذختŸا Òبادتلاو ايلعلا ةيمومعلا

.انوروك سسوÒف
دق لكايهلاو ةطششنألا نع ÚلوؤوشسŸا““ نأا ىلع ديكأاتلا ” امك
قفو يجيردتلا فانئتشسلا اذه-ب م-ه-ي-ف-ظو-م مÓ-عإا-ب او-ف-ل-ك
.““ةيرادإلا مهلكايه هدعت ططıا

مÓعإا كلذ-ك م-ت-ي-شس ه-نا ¤إا ةر-كذŸا تاذ ‘ ةرا-ششلا ت“و
لكيه لك ططı اقبط طاششنلا فانئتشسا لوح ÚمدختشسŸا

ح,ل ^

اهتيريدم ىوتشسم ىلع طاششنلل ةيجيردتلا ةدوعلا عم
انوروك ءابو دسض ةيئاقولا تاءارجإلا ززعي كارطانوسس عم‹
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تايلولا رابخأا رطخألا فلŸا ماعلا لاŸا ديدبتو ةيمومعلا تاقفضصلا

ÚققÙا ره‹ ت– ةركشسب ةيدلب ةيروطاÈمإا
ةيدلب Òيضست ‘ ةقمعم قيق– تايلمع ةركضسب ةيلول ةماعلا ةيضشتفملل ةعبات ةضصاخ ةن÷ ترضشاب
‘ ةيروهم÷ا ةلول ايلعلا تاطلضسلا اهتهجو يتلا تاميلعتلل اذيفنت ،مويلا ¤إا0102 ةنضس ذنم ةركضسب
.داضسفلا ةبراfi راطإا

ةيدلب رقŸ كترايزل ¤وأ’أ ةلهولأ دنع ^
،ةدوهعŸأ Òغ ةيكرحلل أاجافت-ت-ضس ةر-ك-ضسب
هوجوب ÚفظوŸأ نم Òثك-لأ كل-با-ق-ي ن-يأأ

كنك-ل ،عز-ف-لأو فوÿأ ا-ه-يÎع-ي ة-ضسبا-ع
دهاضشت امد-ن-ع كلذ ءأرو ر-ضسلأ فر-ع-ت-ضس
اهب بلاطي يتلأ تافل-م-ل-ل Òب-ك-لأ م-ج◊أ
تاطلضسلأ مه-ي-ف تع-ضضو ن-يذ-لأ با-ب-ضشلأ
Òيضست تافلم ‘ قيقحتلل ةق-ث-لأ ة-ي-لÙأ
رضشعلأ لÓخ ةيدلب-لأ ة-ي-ب-ع-ضشلأ ضسلاÛأ

.ةيضضاŸأ تأونضس
ديدضشلأ ظفحتلأو ةيرضسلأ ز-جا-ح ا-نر-ضسك
اهتروطخ ببضسب ة-ي-ل-م-ع-لأ ف-ن-ك-ي يذ-لأ
نم Òث-ك-لأ ى-ل-ع ة-م-ي-خو-لأ ا-ه-ج-ئا-ت-نو
انضسضس–و ،ةيدلبلأ لب-ق-ت-ضسمو Úلوؤو-ضسŸأ
Úب م-ه-تا-كر–و Úق-قÙأ مأد-قأأ ةأا--طو

flأ ف-ل-تŸأو بتا-كŸتأذ ةضصاخ ح-لا-ضص
ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ق-ف-ضصلأ تا-ف-لÃ ة-ل-ضصلأ
مهنم ضضعبلأ نضس رغضص مغرف ،تأزيهجتلأو
تايلمع  أذكه لثم ‘ ةبرجتلل مهداقتفأو
ءودهلأو مز◊أ نم Òثكلأ أورهظأ مهنأأ ’إأ
أوناك ،قي-ق-ح-ت-لأ تا-ير‹ ‘ م-ك-ح-ت-لأو
›وؤوضسم نع نولأاضسي و بتاكŸأ Úب نولقتني
ديق تا-ف-لŸأ ن-ع Úفر-ضشŸأو ح-لا-ضصŸأ
نورمأاي ،اقبضسم دعم ططfl قفو قيقحتلأ
تأدنتضسمو قئاثو نم هنوجتحي ام راضضحإاب
.مهتابلط ةيبلتل عيم÷أ عرهيف

ÚققÙأ تاكر– بقعتن اندحو نكن ⁄
نم Òثكلأ انفداضص دق-ف ،م-ه-ن-ع لأؤو-ضسلأو
نم نولقنتي Úيلا◊أو Úقباضسلأ ÚلوؤوضسŸأ

،مهداضسف تافلم راثآأ يفقتل رخآأ ¤إأ بتكم
نع ثحبلأ ةلحرم ¤إأ نورخآأ لقتنأ Úح ‘

وأ ÚققÙأ نم مه-بر-ق-ت ف-تأو-ه ما-قرأ
ةبراfi ةقنضشم لبح نم بورهلل مهيلوؤوضسم
دضض قابضس ‘ نورخآأ ناك ام-ن-ي-ب .دا-ضسف-لأ
‘ كوكضشم تافلم را-ثآأ ضسم-ط-ل ة-عا-ضسلأ
تأرغث نع ثحبلأو ،ةيقوف رمأوأاب اهرمأأ

Úيحتك ،نكÁ ام Òيغت وأأ حيحضصتل ةينوناق
ةيراجتلأ تÙÓأ نم نيديفتضسŸأ مئأوق
.ةيوتلم قرطب ةيدلبلأ تاكلت‡و
ة-ن÷ يد-يأأ Úب تع-ضضو ي-ت-لأ تا--ف--لŸأ
ةيمومعلأ تاقفضصلا-ب ق-ل-ع-ت-ت ق-ي-ق-ح-ت-لأ
تأونضسلل تأزيهجت-لأو ة-نا-ي-ضصلأ لا-غ-ضشأأو
‘ رظنلأ ¤إأ ة-فا-ضضإ’ا-ب ،ةÒخأ’أ ر-ضشع-لأ

ت’واقملل عيراضشŸأ حنم تأءأرجإأ ةينوناق
نع كيهان ،تاهبضشلأ ا-ه-لو-ح تÒثأأ ي-ت-لأ

ة-يو-بÎلأ تا-ضسضسؤوŸأ ز-ي-هŒ تا-ي-ل-م--ع
.ةضسردŸأ معاطŸأو ةيمومعلأ قفأرŸأو
نم اهانيقتضسأ ي-ت-لأ ة-ي-لوأ’أ تا-مو-ل-عŸأ

⁄اعم نع فضشكلأ تدكأأ ةضصاÿأ انرداضصم
ىلعو ،ماعلأ لاŸأ ديدبتو Òيضستلأ ‘ داضسف
يتلأ ةيدلبلأ ةÒضض◊ دوضسأ’أ فلŸأ هضسأأر

تأزيهجتلأو داتعلل فÓت’أو بهنلأ اهلاط
Úعأأ نع هئافخإ’ ةضسئاي ت’واfi طضسو
.ÚققÙأ
لمضشيضس قيقحتلأ نأأ انرداضصم دي-ف-ت ا-م-ك
ذنم قلغŸأ يدلبلأ حبذŸأ قلغ فلم اضضيأأ

دضصر يتلأ ميمÎلأ لاغضشأ ةجحب تأونضس
ايلام اغلبم يدلبلأ يب-ع-ضشلأ ضسلÛأ ا-ه-ل

ىلع نيرأز÷أ Èجأ يذلأ رمأ’أ ،امخضض
ا-ه-ك-ل-تÁ ي-ت-لأ ح--بأذŸأ ¤إأ ءو--ج--ل--لأ
.ضصأوÿأ
ددع زا‚أ تافلم حتف ” ،كلذ بناج ¤إأ

زا‚أ اهضسأأر ىلعو ةيمومعلأ قفأرŸأ نم
‘ ةغلابŸأو ،Úتيدلبلأ ÚتبتكŸأ زيهŒو
لئاط ’ عيراضشم زا‚أو تأزيهŒ ءانتقأ

تأراضشأ ،ةيمومع-لأ ضضي-حأرŸا-ك ،ا-ه-ن-م
ةنيدŸأ لخأدم ‘ ليخنلأ ضسرغ ،رورŸأ
ي-ت-لأ ة-هو-ب-ضشŸأ تا-ف-لŸأ ن-م ا-هÒغو
.رهÛأ ت– قيقحتلأ نا÷ اهعضضتضس
لأومأأ Òيضست تافلم ‘ قي-قد-ت-لأ د-ت-م-ي-ل
ة-فا-ك ل-م-ضشي-ل ع-ضسو-م ل-ك-ضشب ة-يد-ل-ب--لأ
ه-ي-ف غ-لا-بŸأ كÓ-ه-ت--ضس’ا--ك ،ت’اÛأ
تاناع’أ عيزوت ‘ تاهبضش ،دوقولأ لوضصول
تلضص– يتلأ تايعم÷أ ضضعب ىلع ةيلاŸأ

لباقم ،تأرÈم نودب ةيلايخ غلا-ب-م ى-ل-ع
.ىرخأ’أ تايعم÷أ نم Òبك ددع نامرح

Êاورم Òمشس^

رج◊ا تاءارجا  قرخ ببشسل ةبانعب يراŒ ل761fi قلغ

فايطشص’ا مشسوŸ اÒشض– ةيشسيشس– تÓمح قÓطنا
 نازيلغب تاباغلا قئارح ةحفاكمو

يدي-ضس نا-ك-ضس ن-م تأر-ضشع-لأ ىد-بأأ ^
نأزيلغ ةي’و ةنويدÃ ةيبيابضشلأ و نامثع
ءأرج نيديدضشلأ مهرمذتو مهئايتضسأ نع
اهنوضشيع-ي ،ي-ت-لأ ةدا◊أ ضشط-ع-لأ ة-مزأ

لأزت ’ ذأ ،را◊أ لضصفلأ أذه ‘ اميضس’
حور Óب لكيه ةدو-جوŸأ ها-يŸأ ة-ك-ب-ضش

⁄ ط رافلأ ضسرام رهضش ذنمو هنأ ثيح
ىتحو ةنكاضسلأ تايفنح ءا-م ةر-ط-ق رز-ت
اهيلأ عاطتضسأ نŸ تحب-ضصأ ج-يرا-ه-ضصلأ

قا-ف يذ-لأ ›ا-يÿأ ا-هر-ع-ضس Ó--ي--ب--ضس
بويج كهنأ يذ-لأ ج-ير-ه-ضصل-ل جد0051
رج◊أ فورظ اهتدح نم تدأز ءاطضسبلأ
ايدام نطأوŸأ ىلع ترثأ يتلأ ،يحضصلأ
Óضصأ مهلضصت ’ انايحأو هلهاك تمهتأو

عيمج لغضشنت نيأ تقولأ أذه ‘ ةضصاخ
ضشلأ ى-ت-حو تأرأر÷أ مضسوŸاب تا-ن-حا-ّ
ي-ضشأوŸأو ما-ع-ن’أ ى-ت-حو ي-حÓ--ف--لأ
تحبضصأ امدعب Íغلأ مهمضساقت تحبضصأ
اهنم يقتضسي ةقطنŸاب ةد-ي-حو-لأ Úع-لأ
تناك امدعب هأا-م-ضض ئ-ف-ط-ي-ل ن-طأوŸأ
ةليلق اهنوك طقفو مهماعنأ اهنم يوترت
ةديأزتŸأ تابلط-لأ ي-ب-ل-ت ’و نÓ-ي-ضسلأ

،ضصل-خو ة-يو-ي◊أ ةداŸأ ه-تا--ه ى--ل--ع
لو’أ لوؤوضسŸأ ةدضشا-ن-م ¤أ نو-ي-ن-عŸأ
دضصق ، ة-ي’و-لا-ب يذ-ي-ف-ن-ت-لأ زا-ه÷ا-ب
لكضشŸأ أذه ،ءأوتحأو لجاعلأ لخدتلأ
 .Óيوط رمع ،يذلأ

قرزل ليشضفلب ^

ةبانع ‘ لاحرب Úنطاوملل ةينا‹ ةمامك فلأاÒ 41فوت

رج◊ا Úع ةيدلب ىرق ناكشس ةحشص ددهت ةيئيب ةثراكو ..

ةرا-ج-ت-لأ ة-ير-يد-م ح-لا-ضصم تل-ّج--ضس ^
رهضش لÓخ ،ةبانع ةي’وب ضشغلأ ةحفاكمو
ايرا761fiÓ Œ قلغ طراف-لأ نا-ضضمر

ıثيح ،رج◊أ تأءأرجأ اهباحضصأ ةفلا
ىلع ءاقبإÓل تÙÓأ هذه باحضصأ دمع

fiÓخ ة-حو-ت-ف-م م-ه-ت-Óعنم تاعاضس ل
Œأ لوŸن-طأوÚ، تأءأرجإ’ مهضضّر-ع ا-م

ةضصاÿأ تافلاıأ ليجضست د-ع-ب ق-ل-غ-لأ
ضصخت تأزواŒ ليج-ضست بنا-ج ¤أ ،م-ه-ب
.ةيحÓضصلأ ةيهتنم ةيئأذغ دأوم عيب

ةيضسيضس– تÓمح  ةيريدŸأ نأوعأأ ّنضش و
بو-جو ضصخ--ت يراŒ ل007fi تضس-م
مايق-لا-ب مأز-ت-ل’أ و ،تا-ما-م-ك-لأ ءأد-ترأ
مأÎحأ بناج ¤أ ،م-ي-ق-ع-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع-ب

Úبو مهنيب يعامتج’أ دعابت-لأ تا-فا-ضسم
فدهت تاضسرا‡ ضسيركتل ايعضس ،نئابزلأ
نكمتلأ و ءابولأ أذه راضشتنأ فقول اضساضسأ

مأزت-ل’أ ق-ير-ط ن-ع ه-ي-ل-ع بل-غ-ت-لأ ن-م
.ركذلأ ةفلاضسلأ ÒياعŸاب

ع ةبيهو ^

لاحرب ةيدلبل ÿÒأ ضسان ةيعمج لمعت ^
،ةمامك ف-لأأÒ 41فوت ى-ل-ع ،ة-با-ن-ع ‘

دينŒ لÓخ نم ÚنطأوŸأ ىلع اهعيزوتل
ينهŸأ نيوكتلأ زكأرŸ ةطايÿأ تاضشرو
تابه  ىلع أدامتعأ و ةيدلبلأ ‘ ةنئاكلأ
،ة-ضشم-قأ’أ Òفو-ت-ب ة--ضصاÿأ Úن--ضسÙأ
بوجو نوناق رودضص دعب ةردابŸأ يتأاتو
نم ة-يا-قو-لأ ل-جأأ ن-م ة-ما-م-ك-لأ ءأد-ترأ
تايدلب لك نأأ ا-م-ل-ع ،ضضرŸا-ب ة-با-ضص’أ
ةينا‹ تاي-م-ك Òفو-ت-ل د-ه-تŒ ة-ي’و-لأ
.اهناكضسل

تاّيمك لÓغتضسأ متيضس  قايضسلأ أذه ‘ و
هذه ةطايخ حلا-ضصل  ،ر-فو-تŸأ ضشا-م-ق-لأ
ةيبط ت’دبل ةفاضضأ تامامكلأ نم ةيمكلأ
،اهب ةيحضصلأ تأدايعلأ ديوزت متي رزآام و

ءابو راضشتنأ ةبراحÃ ةمهاضسŸأ راطأ ‘
” هنم رؤو-ب01 ترضصحنأ يذلأ ،ا-نورو-ك
طقف Úتنثأ Úترؤوب ¤أ ةي’ولأ ‘ اهليجضست
هنأاضش نم ايباج-يأ أر-ضشؤو-م Èت-عأ ا-م و-هو

تدهضش امدعب ة-با-ضص’أ ت’د-ع-م ضضف-خ
.ةطرافلأ عيباضس’أ ’وهم اعافترأ

ع ةبيهو ^

ةينويدÃ ةيبيابششلا و نامثع يديشس ناكشس اهششيعي ةداح ششطع ةمزأاو..

ةبانع ‘ لظلا قطانم ةرايز راطا نمضض
يديارشس ةيدلب ‘ ةيومنت عيراششم جردت ةيئ’ولا تاطلشسلا

،ةبانع ‘ ةيئ’ولأ تا-ط-ل-ضسلأ تل-ه-ت-ضسأ ^
جأردأ  قيرط نع لظلأ قطانم ةيمنت طاضشن

،يديأرضس ةيدلب اه-ن-م تدا-ف-ت-ضسأ ع-يرا-ضشم
اهناكضسل يضشيعŸأ راط’أ Úضسح-ت-ل فد-ه-ت
، ةلماك ةنضس02 ضشيمهتلأ ديق أولظ نيذلأ

ابطق ةقطنŸأ ف-ي-ن-ضصت ن-م م-غر-لأ ى-ل-ع
ايومنت ’و– دهضشي يك Óهؤوم ناك ايحايضس
. ايعون

رأرغ ىلع  ةلوهŸأ ةيومنتلأ عيراضشŸأ دوعت
ضسلأ ة-ئ-ي-ه-ّت-لأ و يديأرضس يتقطنŸ ةي-حا-ي-ّ

‘ ةزات‡ ةيحايضس قفأرم زا‚أو  يبياطضش
لث“ عقأولأ نأأ Òغ3102 ةنضس ¤أ Úتيدلبلأ

ةفلغأ’أ ديمŒ وأأ عيراضشŸأ هذه ليجأات ‘
يذلأ ر-مأ’أ و-هو ا-ه-ل ة-ضصضصıأ ة-ي-لاŸأ
ت“ ’ ةيÒيضست تاضسرا‡ ةن-ي-هر ا-ها-ق-بأأ
عا-ط-ق-لأ ل-ي-ع-ف-ت و ر-يو-ط-ت ما-هŸ ة-ل-ضصب
.رخآأ بناج نم ،يحايضسلأ
تاعاطق تروهدت Òخأ’أ أذه رأرغ ىلع و

ةقلعتŸأ كلت اهمهأأ يديأرضس ةيدلب ‘ ىرخأأ
تأونق دم ،ةرذقلأ ها-يŸأ فر-ضص تا-ك-ب-ضشب

د-يوز-ت ة-مزأ’ د-ح ع-ضضوو بر--ضشلأ ها--ي--م
لقنلأ عاطق ،ةيوي◊أ ةداŸأ هذهب ÚنطأوŸأ
تاعم-ج-ت-لأ و ر-ضشأدŸأ ن-ع ة-لز-ع-لأ كفو
يز-يزو-ب رأر-غ ى-ل-ع ة-ي-ئا-ن-لأ ة-ي-نا-ك-ضسلأ
،قطانŸأ نم اهÒغ و ربرب Úع تانامرلأ
يوبÎلأ و يحضصلأ Úعاط-ق-لأ  ¤أ ة-فا-ضضأ

ةيوناث زا‚اب ÚنطأوŸأ ةبلاطم لÓخ نم
.ةيرأوج ةيحضص زكأرم و ةيدلبلأ ‘

‘ يومنتلأ عقأولل ةينأديŸأ ةنياعŸأ تنّكمو
قفأرŸأ ¤وأأ ديد– نم  ،يديأرضس ةيدلب
اهعيراضشم جأردأ ” يتلأ و ةيمنتلاب ةينعŸأ
ىل-ع ي-هو ا-ه-ل ر-ضضخأ’أ ءو-ضضلأ ءا-ط-عإا-ب
عم‹ نم برقلاب ةنئاك ةيوناث ءانب ،›أوتلأ
تأونق ليهأا-ت ةدا-عأو د-يدŒ ،تا-ضضا-ير-لأ
ضضوحو غوديأ يح نم لكل يحضصلأ فرضصلأ
ديدÒ، Œمضس رأدو ما“ يديضسل بيرضستلأ

¤أ ،خويضشلأ دأو ةرذقلأ هايŸأ فرضص عم‹
،ربرب Úع ¤أ يدؤوŸأ قيرطلأ ديبعت بناج

تانامرلأ ةق-ط-نÃ جÓ-ع-لأ ة-عا-ق ة-ئ-ي-ه-ت
ةداعإأ ،ةمزÓلأ ةيبطلأ تأدعŸاب اهديوزتو
ةيمومعلأ ةران’أ مأدختضسأ عيضسوت و ل-ي-هأا-ت
عبنŸأ ةئيهت  ،ةيضسمضشلأ ةقاطلاب لمعت يتلأ
ديوزت-ل با-ط-ضش Úع-ب ي-ع-ي-ب-ط-لأ ي-ئاŸأ
ة-مزأأ ءا--ه--نأو بر--ضشلأ ها--يÚ Ãن--طأوŸأ
.ضشطعلأ
،ركذلأ ةفلاضسلأ عيراضشŸأ لم‹ بناج ¤أو
رخأ يومنت ىوتضسم ¤أ لاقتن’أ رظتنŸأ نم
لÓخ نم ةقطنŸأ ‘ ةوÌلأ قلÿ فدهي
دعأوضسلاب ةيرامثتضس’أ عيرا-ضشم-ل-ل ل-ي-ع-ف-ت
يضشيعŸأ عقأولأ Úضسح-ت-ل ا-ي-ع-ضس ة-ي-لÙأ
تقو ¤أ تناك يتلأ ،يديأرضس ةيدلب ناكضسل
دضست ’ اهت-ي-نأز-ي-م ة-ي-ضسن-م ة-يد-ل-ب بير-ق

  .ةيمومعلأ قفأرŸأ تايجاح
ع ةبيهو ^

و فاي-ط-ضصإ’أ م-ضسوÒ Ÿضضح-ت-لأ را-طإأ ‘ ^
ةنضسل ليضصاÙأ و تاباغلأ قئأر-ح ة-ح-فا-ك-م
ةرأزو نم ةرداضصلأ تاميلعتلل أذيفنت و0202
ةئيه-ت-لأ و ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أ و ة-ي-ل-خأد-لأ
لو’أ لوؤو-ضسŸأ فأر-ضشأ ت– و ة-ي-نأر-م-ع--لأ
” يميهأرب ةÒضصن ةي’ولاب ،يذيفنتلأ زاه÷اب
قئأرح لوح ةيضسيضسح-ت-لأ ة-ل-فا-ق-لأ قÓ-ط-نأ
و انمأزت قرغلأ راطخأأ نم ةياقولأ و تاباغلأ
تامم-ضست-لأ بنا-ج ¤أ ف-ي-ضصلأ ل-ضصف لو-خد
.زها÷أ لكأ’أ نع ةŒانلأ ةيئأذغلأ
ةي’ولل ةيندŸأ ة-يا-م◊أ ة-ير-يد-م تر-ّط-ضسو
تقلطنإأ ثيح ايو-عو-تو ا-ي-ضسي-ضس– ا‹ا-نر-ب

لوح ضسيضس– و ةيعوت ةلفاق ،ضسمأ ة-ح-ي-ب-ضص
تا-ع-مÛأ ‘ قر-غ-لأ را-ط-خأأ ن-م ة-يا-قو-لأ
و ليضصاÙأ و تاباغلأ قئأرح نم و ةيئاŸأ

تناك نيأأ ةيئأذغلأ تامّمضستلأ و رورŸأ ثدأوح
اهب تماق يتلأ ة-ي-ل-م-ع-لأ ن-م ¤وأ’أ ة-ن-ي-ع-لأ
ىوتضسم ىلع ةندام◊أ ةرئأدل ةيوناثلأ ةدحولأ
ةدي-م-ح د’وأأ رأود02 مقر ينطولأ ق-ير-ط-لأ
و حئاضصن ‘ تلث“ يتلأ و ÚحÓ-ف-لأ ةد-ئا-ف-ل
ل-ي-ضصاÙأ ق-ئأر-ح ن-م ة-يا-قو-ل-ل تأدا-ضشرإأ

Ãف-لأ ح-لا-ضصم ن-م ل-ك ة-كرا-ضش-Óةيدلب-ل ة-ح
.ةندام◊أ
ىلع تميقأأ دقف ةيلمعلأ نم ةيناثلأ ةنيعلأ اّمأأ

ةدئافل باطخ يديضس ةيدلب-ب ر-يرأود ىو-ت-ضسم
تأداضشرإأ و حئاضصن ‘ تلث“ يتلأ و ÚحÓفلأ
نم لك ةكراضشÃ ليضصاÙأ قئأرح نم ةياقولل

ةيريدم و ةحÓفلأ ةيريدمو تابا-غ-لأ ح-لا-ضصم
نم ةثلاثلأ ةنيعلأ تناك اميف ةي’ولل ةحايضسلأ
ةيوناثلأ ةدحولأ اهب تماق ،يتلأ كلت ةيلمعلأ
ينطولأ قيرطلأ ىوتضسم ىلع ة-نوزا-م ةر-ئأد-ل
و ÚنطأوŸأ ةدئافل فاق◊أ ةقطنم09 مقر
نم ةياقولل تأداضشرإأ و حئاضصن ‘ تلث“ يتلأ

حلاضصم نم لك ةكرا-ضشÃ ل-ي-ضصاÙأ ق-ئأر-ح
.ينطولأ كردلأ و ةحÓفلأ و تاباغلأ

قرزل ليشضوفلب ^

يضس د’وأأ ،نامعن د’وأأ ىرق ناكضس ىكتضشي ^
Úع ةيدلبب ة-ل-تا-تÿ ، م-ضسا-ق د’وأأ ،ة-ف-ي-ل-خ

تافلfl نم ، فيطضس ة-ي’و ي-بو-ن-ج ر-ج◊أ
لأزأ Úع ةيدلب ن-م ة-مدا-ق-لأ ةرذ-ق-لأ ها-يŸأ
و عرأزŸأ و لوق◊أ طضسو اهقيرط قضشت يتلأو
ة-خ-ب-ضسب بضصت نأ ل-ب-ق ÚحÓ-ف-لأ تا-ن-ك--ضس
و ةعيبط ةيمحمك ايŸاع فّنضصت يتلأ تايم◊أ

. ةبطرلأ قطانŸأ نم
أذه نأاب““ رجفلل““ أودكأأ ةروكذŸأ ىرقلأ ناكضس
نأأ ثيح ،ةاي◊أ معط مهيلع دضسفأأ دق لكضشŸأ
أÒبك اعقنتضسم ¤إأ تلو– ةيعأرزلأ مهيضضأرأأ
نم دعت يتلأ ةخبضسلأ ةقطنمف ، ةرذقلأ هايملل
امدعب ةغراف هبضش تحبضصأ ةبطرلأ قطانŸأ
نأأ امك، رويطلأ ىتح اهترجه و هايŸأ اهتثول

ط-ضسو ةÌك-ب ةر-ضشت-ن-م تح-ب-ضصأ ضضأر--مأ’أ
و زوي-ن-م-ضشي-ل-لأ ضضر-م رأر-غ ى-ل-ع نا-ك-ضسلأ
حئأورلأ نع كيهان ةيضساضس◊أ و وبرلأ ضضأرمأأ
راضشت-نإأ بنا-ج ¤إأ قا-ط-ت ’ ي-ت-لأ ة-ه-ير-ك-لأ
بأوبأ ىلع وح-ن و ة-ضصا-خ ةرا-ضضلأ تأر-ضش◊أ

.فيضصلأ لضصف
ي-ت-لأ ة-ي-ضشاŸأ ضسوؤور نأا-ب نا--ك--ضسلأ ر--كذ و

Áضسأأر فلأ03 اهددع زواجتي يتلأ و اهنوكل
قوفنلاب ددهم تحبضصأأ، راقب’أ و مانغأ’أ نم
و ة-ثو-ل-م ترا-ضص ي-عر-لأ ق-طا-ن-م نأأ بب-ضسب
ÚحÓفلأ ضضعب ّرطضضإأ دقو ، ةراضض اهباضشعأأ
ةديعب ةيوعر قطانم ¤أ مهتيضشاÃ لقنتلأ ¤أ

.اهممضست نم افوخ
جلشصل ىشسيع ^

ءا-ضسن-لأ و ى-ضضرŸأ ةا-نا-ع--م لأز--ت ’ ^
ةعقأولأ لÓق ةيدلبب ةل-ضصأو-ت-م ل-مأو◊أ

حتف مدع ببضسب، فيط-ضس ة-ي’و ي-بو-ن-ج
يتلأ، تامدÿأ ةددعتم ةيب-ط-لأ ةدا-ي-ع-لأ
ةيعضضولأ هذه ،ةلغتضسم Òغ تيقبو تز‚أ
¤أ لقنتلأ ¤أ ةقطنŸأ نا-ك-ضسب تع-فد-ت
¤أ ىتح مهتÈجأأ و ةرواÛأ تا-يد-ل-ب-لأ

تأدايع ¤أ لوضصولل ملك02 نم ديزأ عطق

.فيطضس ةنيدم
لÓخ ةحضصلأ ةير-يد-م ح-لا-ضصم تد-ّكأأ و
لÓق ةيدلب ناكضس ت’اغ-ضشنأ ى-ل-ع ا-هّدر
دوعي ةدايعلأ هذه حتف مدع ‘ لكضشŸأ نأاب
زا‚إاب ةيدلبلأ حلاضصم ما-ي-ق مد-ع بب-ضسب

طرضش وه و ةدايعلاب طي-ح-ي ي-قأو رأد-ج
.ىضضرŸأ مامأ اهحتف ةداعإ’ يضساضسأأ

    ل ىشسيع ^

     فيطشس لÓقب لماو◊ا و ىشضرŸا ةاناعم فعاشضي ةيبطلا ةدايعلا قلغ

هجأو-ي م-ه-نأأ نو-حÓ-ف-لأ ضضع-ب د-كأأ ا-م-ك ^
ةرذقلأ هايŸأ هذه ببضسب  ةيئاضضق تا-ع-با-ت-م
مهت ينطولأ كردلأ حلاضصم مهل تهجو امدعب،
ةيلمع ‘ ةرذقلأ هايŸأ  هذهل م-ه-لا-م-ع-ت-ضسإا-ب
عم ىفانتي يذلأ رم’أ وه و، يضضأر’أ يقضس
ذيمÓتلأ نأ ىتح، مهتأديكأات دح ىلع عقأولأ
أذه نم أوملضسي ⁄ نامعن د’وأأ ىرقب Úنطاقلأ
نيرطضضم مهضسفنأأ نودجي مهنأأ ثيح رطÿأ
هايŸأ نم ةلكضشم ةÒبك تاع-ق-ن-ت-ضسم ع-ط-ق-ل
ةيرقب ةضسأردلأ دعاقم ¤أ لو-ضصو-ل-ل ةرذ-ق-لأ

ÿمهلزانم نع دعبت يتلأ ةلتات Ãديزت تافاضس
ةروكذŸأ ىرقلأ ناكضس بلاط دقو .ملك3 نع

أومئضس امدعب عقأولأ ضضرأ ىلع اضسوملم Óح
اههجوت ناك يتلأ ةبذاكلأ دوعولأ ةضسايضس نم
أوهجوت مهنأأ ثيح ،ةيلÙأ تا-ط-ل-ضسلأ  م-ه-ل
Òيضست ىلع ÚبقاعتŸأ ءاضسؤورلأ ¤إأ قبضس اميف
تاطلضسلأ عيمج ¤إأ و رج◊أ Úع ةيدلب نوؤوضش
لأزأ Úع ةرئأد ضسيئر ا-هر-خآأ نا-ك، ة-ي-لÙأ
ةيفضصتل ةطfi زا‚إاب مهدعو يذلأ و قباضسلأ
عورضشŸأ ةضسأرد ت“ Ó-ع-فو، ةرذ-ق-لأ ها-يŸأ
” هنأأ Òغ، يل-ع-ف-لأ زا‚’أ ة-ل-حر-م ل-ضصوو

Œأ د-ي-مŸط-ن’أ ة-يأد-ب ل-ب-ق عور-ضش-Óق ‘
Œىد-ل ة-لو-ه‹ تي-ق-ب با--ب--ضسأ’  هد--ي--ضس

جلشصل ىشسيع ^                                     . ÚنطأوŸأ

 ةيئاشضقلا تاعباتŸا نم نوكتششي نوحÓفلا و..
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تاي’ولا رابخأا ءابولا راسشتن’ ةلمتfi رؤوبل تاءاسضفلا هذه لّوحتت’ ىتح

فايطضصإلا مضسوم حاتتفا لبق ئطاوّضشلا ‘ ةحابّضسلا عنÁ نارهو ›او
تاطاضشّنلا شضعب و ةيراجتلا تÙÓا قلغ اضضيأا ّشسم رارقلا

ئطاوسشلا عيمج دايترا اتاب اعنم  هلÓخ نم عنÁ رارق يوÓج رداقلا دبع نارهو ةي’و ›او ردسصأا
و فايطسصإ’ا مسسوم حاتتفا Úح ¤ا اهب رهمجتلاو مييختلاو ةحابسسلا عنم عم ،ةي’ولا ميلقإ’ ةعباتلا

.انوروك ءابو راسشتنا عنŸ يزاÎحا يئاقو ءارجإاك اذه

ئطاوششلا ةفاك قلغب نارهو ›او رّرق ^
نÓعإلا Úح ¤ا ميلقلا Èع ةدجاوتŸا
فايطشصإلا مشسوم حاتتفا ن-ع ي-م-شسّر-لا
تا-يلو-لا ة-فا-ك Èع ه-ل-ي-جأا-ت ” يذ--لا
يذلا يحشصلا عشضولل ار-ظ-ن ة-ي-ل-حا-شسلا
ةحشص ةيامح فدهب كلذ و ⁄اعلا هششيعي
. انوروك صسوÒف رشصح و ÚنطاوŸا
ءارجإلا اذه نأا يوÓّج رداقلادبع دكأا و
نÓ--عإلا ة--يا--غ ¤إا لو--ع--فŸا يرا--شس
فايطشصلا مشسوم حاتتفا ن-ع ي-م-شسر-لا
لو– ¤إا يدؤوي دق اŸ اذهو ،0202 ةنشسل

راششتنل ةلم-تfi رؤو-ب-ل تاءا-شضف-لا هذ-ه
Úبا-شصŸا ة-ب-شسن عا-ف-ترا ّل-ظ ‘ ءا-بو-لا
ةلمج ذاخّتا ىلع Èجي ام وه و ةيلولاب
رارقلا قفار ثيح ةيزاÎحا ةيئاقو Òبادت

نم  رجاتŸاو تÙÓا صضعب قلغ اشضيأا
د-ي-فو-ك ا-نرو-ك را-ششت-نإا ن--م د◊ا ل--جأا

Òباد-ت ماÎحا مد-ع ة-ج-ي--ت--ن اذ--هو91
ا-نورو-ك صسوÒف ن-م ة-يا-قو-لاو ة-ح-شصلا
ي-ح-شصلا ر-ج◊ا د--عاو--ق--ب لÓ--خلاو
تاعاق رارغ ىلع .يعامتجلا دعابتلاو
تايول◊او تابطرŸا تfiÓ و ةقÓ◊ا
ة-شسب-لألا تfiÓ اذ-ك و ة-يد--ي--ل--ق--ت--لا
ةراŒو ةيلزنمورهكلا ةراجتلا ،ةيذحألاو
ةراŒ و ة---ي----لز----نŸا Êاولاو تاودلا
ةراŒو تاجوشسنŸاو ةطايÿا ،ةششمقألا

¤ا روطعلاو ل-ي-م-ج-ت-لا تار-شضح-ت-شسم
 . رازاب عون نم ةعمÛا تاطاششنلا بناج
شسلا نأا يوÓّ-ج لا-قو ئطاوششلا ‘ ةحا-ب-ّ
راطإا ‘ فيّشصلا اذه ةعون‡ ةينارهولا
ا---نورو---ك صسوÒف  ىود---ع ن---م رذ◊ا
مازتللا ¤إا ÚنطاوŸا ايعاد د-ج-ت-شسŸا

اهترقأا يتلا تاءارجإلاو نوناقلا ماÎحاب
.ةرازولا

ة-يلو ن--ما صسي--ئر د--كا نأا--ّششلا تاذ ‘
““ ـل دمfi روقاشش ةطرششلا بقارم نارهو
هيلع رارقلل فلاfl لك نأا  صسما ““رجفلا
ىلع اظافح ادهو هتايلوؤوشسم لمحتي نا
قيبطت متيشس هنأا ،  لاقو ةيمومعلا ةحشصلا
يدلا رارقل-ل Úف-لاıا ى-ل-ع نو-نا-ق-لا

.رمألا بلطت اذإا  ›اولا هعقويشس
ىتلا ةنهارلا فورظلل ار-ظ-ن ه-نا را-ششأاو

تاعمŒ دجاوت اشضيا عنÁ دÓبلا اهب ر“
شسلا ىر-ق-لا ل--خاد ئ-طاو-ششلاو ة-ي-حا-ي-ّ

.ÚنطاوŸا ىلع اظافح
مدع ببشسب ئطاوششلا قلغ رارق  يتأاي و
ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت--ل Úن--طاوŸا ماÎحإا

Ÿف ة-ح-فا--كÒخإاو ا-نورو-ك صسو-Óم-ه-ل
.يعامتجإلا دعابتلا دعاوقب

شسانيا م^

نارهوب شسرام ذنم يحّضصلا رجحلل ةفلاfl فلأا11 ليجضست

لبقŸا ربوتكا رهسش ةياغ ¤ا رمتسست ةلم◊ا
ناوج ةيادب ةمضصاعلا رئاز÷اب تاباغلا قئارح ةحفاكم ططfl ليعفت

ل-ي-ع-ف-ت ‘ ر-ئاز÷ا ة--يلو تعر--شش ^
flتاباغلا قئارح ةحفاكم طط Ÿمشسو

وينوي —افلا Úنثلا موي نم ةيادب0202
قئار◊ا نم ةيباغلا تاحاشسŸا ةيام◊

و ةيداŸا تايناكمإلا ةفاك Òخشست اذكو
.ةيرششبلا
نم ةياقولا ةح-ل-شصم ة-شسي-ئر تح-شضوأاو
تاباغلا ة-ير-يدÃ صضار-مألا و ق-ئار◊ا
يديعشس ناÁإا ةيئلولا رشضخألا ماز◊او

—افلا مويلا ” هّنأا ““جاو““ ـل حيرشصت ‘
ةحفاكم زاهجو ططfl لي-ع-ف-ت و-ي-نو-ي

ىلع ةمشصاعلا رئاز÷اب تاباغلا قئارح
ةلمحلل Òفوت و نطولا تايلو يقاب رارغ
ربوتكأا رهشش ةياهنل  متتخت رمتشست يتلا
تاباغ ىوتشسم ىلع لخدت قرف3 مداقلا
و ,““نونكع نب““ و ““مان-يا-ب““ و ““يوا-ششو-ب““
لئاشسولاو تادعŸاب قرف-لا كل-ت د-يوز-ت
لبق عيرشسلا و ›وألا لخد-ت-ل-ل ة-مزÓ-لا
ةيا-م◊ا ح-لا-شصم ن-م  ةد-ج-ن-لا لو-شصو
.قير◊ا راششتنا لاح ‘ ةيندŸا
ةي-تا-ي-ل-م-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا نأا ¤ا ترا-ششأاو

Ÿةديدع تاعاطق مشضت قئار◊ا ةحفاك
و ة-ح-شصلا و ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ا-ه--ن--م
كرد-لاو ن-مألاو ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-ششألا
” دقو اهÒغو لايشس ةشسشسؤومو ينطولا
ةعشسب جيراهشص تاذ تانحاششÒ 3خشست
Î-ل ج00.11 وÚ 0006ب ا-----م حواÎت
قر-ف-لا تار-ق-م Èع ة-عزو-م ءا-ف-طإÓ-ل
42 صصيشصخت ىلع ةوÓع ا-ه-ي-لا را-ششŸا
تاحاشسŸا لكب هايŸا-ب دوز-ت-ل-ل طا-ق-ن
عطقم رارغ ىلع ةيلولاب ىÈكلا ةيباغلا

.نونكع نبو يواششوب و ةÒخ
ناجللا عشضو ايجيرد-ت م-ت-ي ه-نأا تر-كذو
41 ـلا ةيرادلا تا-ع-طا-ق-م-ل-ل ة-ع-با-ت-لا

ةعباتلا ةنجللا تبشصُن ذإا تاباغلا ةيام◊

Ÿراظتنا ‘ ة-ب-يور-لا ة-يرادإلا ة-ع-طا-ق
ىلع اهزيكرت ببشسب ناجللا يقاب ليعفت

تايلمع و ميقعت-لاو Òه-ط-ت-لا تÓ-م-ح
راششتنل يدشصتل-ل ة-ي-مو-ي-لا ن-ما-شضت-لا

.ةمشصاعلاب انوروك صسوÒف
ل-شضف-ب لو-ع-ي ه-نا ة-ثد-ح-تŸا تر--كذو
ة-حا-شسم صصي--ل--ق--ت ,›ا◊ا ط--طıا
45 دينŒ لÓخ نم  ة-ف-ل-تŸا تا-با-غ-لا

قرفو ›ولاو ع-ير-شسلا ل-خد-ت-ل-ل ا-نو-ع
5 بيشصنت ¤ا ةفاشضا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
91““ تاباغ Èع ةعزوم ةبقارملل جاربا

ةأارŸا““ ““نونكع نب““ و ““مانياب““ و ““ناوج
نأا ةزÈم ,““ةÒخ عطق-م““ و ““ة-ششحو-تŸا

ةيامح ح-لا-شصم ف-ظو-ت ⁄ ة-ن-شسلا هذ-ه
دعب ÚيمشسوŸا ناوعألا ةداعلاك تاباغلا
.ةيلمعلل ةشصشصıا ةينازيŸا صصيلقت

صسيئر ,صسارعل لام-ك را-ششأا ,ه-ت-ه-ج ن-م
ةوÌلاو تا-با-غ-لا ة-يا--م--ح ة--ح--ل--شصم
نأا جأاو ـل  ة-ير-يدŸا تاذ-ب  ة-ي-ناو--ي◊ا
ةيئاقو لا-غ-ششأا ا-شضيأا ل-م-ششي ط-طıا

031 نع ديزت  ةحاشسم  ةيقنت و ةيجارح
لك و تايافنلا عفرو تاباغلا نم راتكه
ةئي-ه-ت ¤ا ة-فا-شضإا ,ق-ئار◊ا تا-ب-ب-شسم
تايلم-ع ل-ي-ه-شست-ل ة-ي-با-غ-لا كلا-شسŸا
Èع قيرح رؤوب بوششن لا-ح ‘ ل-خد-ت-لا
ةمشصاعلاب ةثÓثلا ةيبا-غ-لا تا-ع-طا-قŸا
.(مانيابو مداخ رئب ,يواششوب)
ميم-ع-ت را-طلا اذ-ه ‘ ” ه-نأا فا-شضأاو
تايلمع ليهشستل  ةي-ك-ل-شسÓ-لا ةز-ه-جألا
Èع Êاد--يŸا ق--ي--شسن--ت--لاو لا---شصتلا
ةمشصاعلاب ةثÓثلا ةيبا-غ-لا تا-ع-طا-قŸا
بشسانŸا تقولا ‘ لاعف لخدت ذيفنتل
.قئار◊ا رؤوب عشسوت عنمو
تكراشش دقف ,ردشصŸا تاذ-ل ادا-ن-ت-شساو
راطإا ‘ ةم-شصا-ع-ل-ل تا-با-غ-لا ة-ير-يد-م

ةحفاكم ¤إا ةي-مار-لا ة-ي-ئلو-لا دو-ه÷ا
ثيح (91 ديفوك) انوروك صسوÒف يششفت
ةيلمع002 ةزجنŸا تايلمعلا ددع براق
و تاءاشضفلا فلتÈ flع Òهطتو ميقعت
د-جا-شسŸاو ة-ي-مو-م--ع--لا تا--شسشسؤوŸا
بناج ¤ا ةمشصاعلاب ةينك-شسلا ءا-ي-حألاو
ةدئا-ف-ل ة-ي-ن-ما-شضت  ل-فاو-ق صصي-شصخ-ت
ل-ظ-لا ق-طا--نÃ ةزو--عŸا تÓ--ئا--ع--لا
تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا عم قي-شسن-ت-لا-ب
.تاعاطقلا  يقابو
تلجشس رئاز÷ا ةيلو نأا ردشصŸا لاقو
تببشست قيرح ةرؤوب08 ةبارق9102 ةنشس

ةحاشسŸا نم راتكه13  وحن فÓتإا ‘
.مانياب ةباغب اهبلغأا ةيباغلا
ىلع رفوتت رئاز÷ا ةيلو نإاف ,ةراششإÓل
راتكه000.5 اهتحاشسم قوفت ةيباغ ةورث

ماه ددع ,يباغ عقومÈ 311ع ةعّزوم
و Êارمعلا جي-شسن-لا Èع دو-جو-م ا-ه-ن-م
8 ¤اÚ 1ب حواÎت تا-حا-شسم ل--م--ششي

تاباغلا ةحاشسم توافتت اميف ,تاراتكه
راتكه006وÚ 003ب ةمشصاعلاب ىÈكلا

و ““ةÒخ  ع-ط-ق-م““ تا-با-غ رار-غ ى-ل--ع
و ““نونكع نب““ و  ““ةعيرزوب““ و ““يواششوب““
.““مانياب““

م ق ^

11 نارهو ةيلو نمأا حلاشصم تلّجشس ^
يحشصلا رج◊اب ةقلعتŸا ةفلاfl فلأا

تحمشس يتلا ةيلمعلا يه و رهششأا4 ذنم
11 ءاهز دشض يئاشضق ءار-جإا ر-ير-ح-ت-ب
ز-ج◊ا ة-ف-لاfl ءار-ج ا-شصخ--شش ف--لأا
صسرا-م ر-ه-شش ذ-ن-م ي-ئز÷ا ي-ح--شصلا
.مرشصنŸا
اهتايلمع ‘ حلاشصŸا تاذ تلجشس دقو
يئاقولا ل-خد-ت-لا را-طإا ‘ ة-ي-ناد-يŸا
ماÎحا صضر-ف صصو-شصخ--ب ي--عدر--لاو
لÓخ يئز÷ا يحشصلا رج◊ا تاءارجإا
¤ا صسرامÚ 82ب ام ةد-ت-مŸا ةÎف-لا

7 ¤إا ءا-شسم5 نم) وينوي —اف-لا ة-يا-غ
48901 دشض ي-ئا-شضق ءار-جإا (ا-حا-ب-شص
.اشصخشش
251.2 ليو– ةÎفلا صسفن لÓخ ” امك
رششÙا ¤إا ةيران ةجارد636و ةبكرم

ıرج◊ا تاءارجإل اهبا-ح-شصأا ة-ف-لا
. هيلإا راششأا امك يئز÷ا يحشصلا
نم ةلوذ-بŸا تادو-هÛا هذ-ه ي-تأا-تو
نارهو ةيلو نمأل ةطرششلا حلاشصم لبق
هترطشس يذلا ينمألا ططıا لشضفب
ىلع حلاشصŸا فلتfl ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب

ة-طر-ششل-ل ة-ي-ئلو-لا ة-ح-ل-شصŸا رار-غ
نمأÓل ةيئلولا ةحل-شصŸاو ة-ي-ئا-شضق-لا
ردشصŸا قفو ,رئاودلا نمأاو يمو-م-ع-لا
ارخؤوم حلاشصŸا تاذ تماق امك .هتاذ
فلأا5 عيزوتب ةينماشضت تاردابم ةدعب
نم ةيا-قو-ل-ل Úن-طاوŸا ى-ل-ع ة-ما-م-ك
د-ج-ت-شسŸا ا-نورو--ك صسوÒف را--ششت--نا
تÓ----م----ح بنا-----ج ¤إا (91-ديفوك)

رج◊ا ماÎحا ةرورشض لوح ةيشسيشس–
.يحشصلا

م ق ^

ةاناعم نم ديزي ةيدŸاب ديلوتلل ةحلضصم بايغ
بوجÙا يضس لماوح

بو-جfi ي-شس ةر-ئاد نا-ك-شس لاز-ي ل ^
مك52 ب ةيدŸا ةيلو رقم نع دعبت يتلا
،ةم-شسن فلا01 اه-نا-ك-شس دد-ع غ-ل-ب-ي و
ةحلشصم بايغ ءارج ةاناعŸا نوعّرجتي
د-ي-حو-لا ي-ح-شصلا ق-فرŸا--ب د--ي--لو--ت
اهنأاشش نم يتلا و ة-يد-ل-ب-لا-ب د-جاو-تŸا

Œا ةنيدم ¤إا لقنتلا مهبينŸءانثأا ةيد
م-ه-نأا نا-ك-شسلا ح--شضوأا ثي--ح ،ةدلو--لا
نآا ‘ ةريرمو ةمج بعا-شصم نو-ه-جاو-ي
ةيبطلا ةدايعلا ر-فو-ت مد-ع ءاّر-ج د-حاو
ة-ح-ل-شصم ى-ل-ع تا--مدÿا ةدد--ع--تŸا
.ديلوتلل
شسلا ةر-ئاد-لا نا--ك--شس بلا--ط و تا-ط-ل-ّ
ةيريدم اهشسأار ىلعو ةيئلولاو ةيلÙا
Òفوت لجأا نم لجاعلا لخدتلا ةحشصلا

ىوتشسم ىلع ديلوتلاو ةمومأÓل ةحلشصم
ت‹رب يتلا ةيدلبلاب ةعقاو-لا ةدا-ي-ع-لا

اهئاغلإا ”و ةدلولل ةحلشصم اقباشس اهيف
مهتاناعم ءاهنإل اذهو ،ةلوه‹ بابشسأل
¤إا لقنّتلا ءاّرج اهنودّبكتي يتلا ةÒبكلا
ةيخانم فورظ ‘ ىرخألا تايفششتشسŸا

‘ ليللا نم ةرخأاتم تاقوأا ‘و ةبعشص
شصلا ع-شضو-لا اذ-ه، نا-ي-حألا صضع-ب بع-ّ

تاÒثكلا ةايح صضّرعي ام ابلاغ يشساقلاو
اشصوشصخ ة-ل-م-تÙا را-ط-خألا ة-فا-ك-ل
‘ ندجاوتت يتاوللا ءا-شسن-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
نهجاوت وأا ةروهدت-م ة-ي-ح-شص ة-ي-ع-شضو

بشسحو اذ-ه ع--شضو--لا ،ةÒشسع تلا--ح
صضعبلا صضاهجإا ‘ ببشست نهنم ديدعلا

ع-شضو ¤ا تا-ير-خأا رار-ط-شضاو ن-ه-ن--م
نأا لبق تاراي-شسلا ل-خاد-ب ن-هد-ي-لاو-م
اقح ئ-ب-ن-ي ا-م ى-ف-ششت-شسŸا ¤ا ن-ل-شصت
ءاشسن اههجاوت يّتلا عا-شضوألا ةرو-ط-خ-ب
ءادن نهتهج نم نهّجو يتاوللا ةيدلبلا

حلاشصŸاو ةيلÙا تاطلّشسلا ¤إا Óجاع
ىلع مهبل-ط-م ذ-خأا ةرور-شضب ة-ي-ح-شصلا

fiلجاعلا بيرقلا ‘  د÷ا لم.
دتششت رومألا نأا ناكشسلا دكا دقو اذه
لÓخ اشصوشصخ ،اءوشس دادز-تو ة-بو-ع-شص
متحتي ام ءات-ششلا تا-قوا و ،ل-ي-ل-لا ةÎف
ةرّخأاتم تاقوأا ‘ ثحبلا جاوزألا ىلع
¤إا م-ه-ل-ق-ت ة-ي-ع-ف-ن تارا--ي--شس ى--ل--ع
ةيلايخ راعشسأابو ةدلولل تا-ي-ف-ششت-شسŸا
52 براق-ت ة-فا-شسŸ جد0002 ¤إا ل--شصت
 .مك

 ب م ^

شسارها قوضس ةيلو ‘ Úلفلا ينج ةلمح قÓطنا
لبق نم  ،صسارها قوشس ةيلو ‘ Úلفلا ينج ةلمح تقلطنا^
7 فقشس غلب جوتنŸا نأا تفششك يتلا تا-با-غ-لا ة-ظ-فاfi ح-لا-شصم
Úلفلا Èتعي و ،ةحورششŸا ةقطنم لابج و تاباغ Èع راطنق فلا

لمع بشصنم001 نم Ìكأا رفوي ةيلولل اما-ه ا-يدا-شصت-قا ادرو-م
تاذب ةنئاك تاعدوتشسم ¤ا تايمكلا هيجوت م-ت-ي ا-م-ك ،ي-م-شسو-م
ةيلام غلابم لباقم كلذ دعب Úلوحملل عيبلا تايلمع متتل ،ةيدلبلا

.ةÈتعم

Œلفلا تاحاشسم نأا ةراششلا ردÚ حلاشصم بشسح تشصلقت دق تناك
fiةطرافلا ةنشسلا تّبشش يتلا قئار◊ا ةجيتن تاباغلا ةظفا ‘

ىلع رّثأا ام وهو ةيلولا لابج ّل-ك Èع ة-ع-شساو ة-ي-با-غ تا-حا-شسم
9 ليجشست خيرات1102 ةنشس ذنم اÈتعم لوزن فرع يّذلا جوتنŸا
راطن-ق فلا7 تغلب نأا ¤ا صضا-ف-خ-نلا تل-شصاو را-ط-ن-ق فلآا
.›ا◊ا مشسوملل

ع ةبيهو ^

تÙÓا ةباضصعب حيطي8451 رضضخألا مقرلا
ةلضشنخب ةيراجتلا

ةلششن-خ ة-يلو-ل ن-مألا تاو-ق تن-ّك“ ^
ةقرشس ‘ ةشصشصختم ةبا-شصع-ب ة-حا-طإلا
د--ع--ب كلذ و ، ة--يرا--ج---ت---لا تÙÓا
دراولا ءادنلل ةينآلا و ةيروفلا ةباجتشسإلا

دحأا ةدئافل8451 رشضخألا م-قر-لا Èع
يراجتلا هلfi صضرعت دع-ب صصا-خ-ششألا
ةلششنخ ةنيدÃ نك-شس021 يحب نئاك-لا
كلذ و Úشصخ-شش  ل-ب-ق ن-م ة-قر-شسلا ¤إا
هلfi باب-ب صصاÿا ل-ف-ق-لا م-ي-ط-ح-ت-ب
ةشصاخ تافشصاوم مد-ق ن-يا ، يرا-ج-ت-لا
نم ديدعلاب مايق-لا د-ع-ب و، Úل-عا-ف-لا-ب
امهيف هبتششŸا ىلع روثعلا ” تايرودلا
يتلا تافشصاوŸا صسفن نÓمحي ناذللا

امه و ةي-ح-شضلا ل-ب-ق ن-م ا-هÁد-ق-ت ّ”
ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا د-حا ح-ت-ف دد-شصب
توأا02 ةقيدح ن-م بر-ق-لا-ب ن-ئا-ك-لا

Ãاميف  امهفيقو-ت و ، ة-ل-ششن-خ ة-ن-يد ”
Úيديدح Úبيشضق ىلع امهتزوحب روثعلا
ةيلمعب مايقلا لجأا نم امهنÓمعتشسي اناك
تÙÓّا فد-ه-ت--شست ي--ت--لا ة--قر--ّشسلا

امهدحأا ةزوحب روثعلا ّ” امك ، ةيراجتلا
تÓيدعتلا صضعب ثادحإا ” Úكشس ىلع
و حتف ةيلمع ‘ هلامعتشسا لجأا نم هيلع
عم قيقحتلا ‘ نّيبت نيأا ،لافقألا رشسك
فرط نم ثحب لfi ام-ه-ي-ف ه-ب-ت-ششŸا

صسماÿا ير--شض◊ا ن--ملا ة--ح--ل--شصم
ةقرشسب قل-ع-ت-ت ا-يا-شضق ‘ ا-م-ه-طرو-ت-ل
بحاشص  اهرخآا ناك ةيراجتلا تÙÓا

fiل Œو ة-شسب-لألا ع--ي--ب--ب صصا--خ يرا
ةلششنخ راباب قيرط يحب نئاكلا ةيذحألا
ردقي ›ام غلبم نÓعافلا فدهتشسا نيأا
، روطع ، ةيودي تاعاشس ، جد000.001ـب
ديزأاب اهتميق ردقت ةشسبلألا نم ديدعلا و
دعب اهيلع اولوتشسا نيا ، جد000.004 نم
صصاÿا بابلا يلفق ميطحت-ب او-ما-ق نأا
. ةهجاولا اذك و لÙاب
لامكتشسا دعب رطفلا ديع نم Êاثلا مويلا
هبتششŸا Ëدقت ”  ،قيقحتلا تاءارجإا

.ةلششنخب ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا امهيف
شش ر ^
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ة-م-سصا-ع-لإ دا–إإ ةرإدإإ ل-سصإو-ت  ^
““روبÒسس““ ةكلاŸإ ة-كر-سشلإ ةدا-ي-ق-ب
،ديد-ج برد-م ن-ع ثح-ب-لإ ة-ل-حر
مسسوŸإ ةينفلإ ةسضراعلإ ةفد دوقيل
جئاتن-لإ د-سصح ‘ ح-ج-ن-يو ل-ب-قŸإ
ي-ن-طو-لإ ىو-ت-سسŸإ ى-ل-ع ةد--ي÷إ
ةبرقم رداسصم تفسشكو .ايراق اسضيأإو
نأإ نع يمسصا-ع-لإ يدا-ن-لإ تي-ب ن-م
Îن-ع دا–Ó-ل ي-سضا-ير--لإ ر--يدŸإ
نع ثحبلإ ةي-ل-م-ع ‘ أإد-ب ،ى-ي-ح-ي

يتلإ هتمئاق تسصلق-ت ثي-ح ،برد-م
ن‡ Úينف ءام-سسأإ ة-ثÓ-ث-ل ا-هد-عأإ
قافت’إ لبق ،مهب لاسصت’إ ‘ بغري

ديد÷إ بردŸإ نوكيل مهدحأإ عم
دا–إ وعباتمو راسصنأإ لمأايو .قيرفلل
عم ةرإدإ’إ د-قا-ع-ت-ت نأإ ة-م-سصا-ع-لإ

تاحومطلإ ىوتسسم ‘ نوكي بردم
ن’ور يسسنرفلإ رإرغ ىلع ،لامآ’إو
ÚبردŸإ Úب نم دعي يذلإ ،سسيبروك
‘ ان-سسح ا-عا-ب-ط-نإ إو-كر-ت ن-يذ-لإ
ةراطسسوسس يدا-ن ىد-هأإو ،ق-ير-ف-لإ
هفإرسشإإ ةÎف لÓخ Úن-ي-م-ث Úب-ق-ل

،هتهج نمو .ةينفلإ ةسضرا-ع-لإ ى-ل-ع
ةمسصاعلإ دا–إ قير-ف برد-م كر-ت

لوح احوتفم لاÛإ ،دودغز Òنم
ةيسضرف ىلع بابلإ ا–اف ،هلبقتسسم
عم ةيمسصاعلإ ةليكسشتلإ ن-ع ه-ل-ي-حر
دودغز Òنم حسضوأإو .مسسوŸإ ةياهن

ءابنأ’إ ةلاكو اهب سصخ تاحيرسصت ‘
دقع ىلع تعّقو““ Óئاق ،ةيرئإز÷إ
ام إذإإ نآ’إ .مسسوŸإ ةياهن ةياغ ¤إإ

ّيلع امف إديدج ابردم ةرإدإ’إ تنيع
نأإ ةركف سضفرأإ ين-نأ’ ؛ل-ي-حر-لإ ’إإ
دودغز ¤وتو .““إدعاسسم ابردم نوكأإ

‘ دا–Óل ةينفلإ ةسضرا-ع-لإ نوؤو-سش
يريزد لÓبل افلخ ،طرافلإ سسرام
ةراسسخ بقع هبسصنم نم ليقتسسŸإ
مامأإ يمسصاعلإ ي-برإد-لإ ‘ يدا-ن-لإ
›ودلإ بعÓلإ فاسضأإو ،ةيدولوŸإ
ذ-ن-م ا-ح-سضإو تن-ك د-ق-ل““ ق-با-سسلإ

ر-يدŸإ ى-ي-ح-ي Îن-ع ع-م ة-يإد-ب-لإ
ةطقنلإ هذه ‘ د-يد÷إ ي-سضا-ير-لإ
دقل ،ةيناثلإ يتلئاع ةمسصاعلإ دا–إ
ذنم ق-ير-ف-لإ إذ-ه نإو-لأإ تسصم-ق-ت
تفرسشأإ امك .بعÓك يرإوسشم ةيإدب

قيرفلإ إذه ‘ نابسشلإ بيردت ىلع
‘ عجإÎلإ ديرأإ ’ ينكل ،1102 ذنم
ىل-ع إردا-ق Êو-ك ؛ي-ن-هŸإ لاÛإ

.““يدرفÃ ةينف-لإ ة-سضرا-ع-لإ ةدا-ي-ق
ةليكسشت تناك ةسسفانŸإ فيقوت لبقو
ة-كر-سش تÎسشإ ي-ت-لإ ةرا-ط--سسو--سس
ل-ت– ،ا-ه-م-ه-سسأإ بل-غأإ ““رو--بÒسس““
ىلعو .92 ديسصرب ةعسساتلإ ةبترŸإ

نإ ا-نردا-سصم تدا-فأإ ر-خآإ د-ي-ع--سص
نم تبÎقإ دق ة-ي-م-سصا-ع-لإ ةرإدإ’إ

ثيح ةيفيسصلإ اهتاقفسص ¤وأإ فطخ
يدان-ل ر-سسيأ’إ Òه-ظ-لإ نأا-ب تد-كأإ
ى--ل--ع ق--فإو د--ق ،›إو--م ودإرا--ب
مسسوŸإ ةمسصاعلإ دا–اب قا-ح-ت-ل’إ
يتإرإدإإ قافتإ طقف رظتنيو ،لبقŸإ
م-ي-سسر-ت ل-جأإ ن-م ودإرا--بو دا–’إ
ةرإدإإ نإا-ف ›ا-ت--لا--بو ،ة--ق--ف--سصلإ
¤وأإ مسسح نم تنك“ ““ةراطسسوسس““

.لبقŸإ يفيسصلإ وتاكŸÒإ تاقفسص

قوراف.ج^
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لئابقلا ةبيبسش
تادقاعت يأاب همايق يفني ““يرانكلا““

هذه لÓخ بع’ يأاب لسصتت ⁄ اهنأإ ،لئابقلإ ةبيبسش ةرإدإإ تنلعأإ  ^
كلذو ،انوروك ءابو يسشفت ببسسب ةسسفانملل تقؤوŸإ فقوتلإ نم ةÎفلإ
ت“““ ،““Îيوت““ ىلع يدانلإ ةرإدإ تبتكو .““هيبع’و يدانلل امإÎحإ““

نماي يسسنوتلإ بردŸإو ةرإدإ’إ Úب تإدقاعتلل ةيجيتإÎسسإ ةسشقانم
،هيبع’و يدانلل امإÎحإ نآ’إ ىتح لاسصتإ يأإ ءإرجإإ متي ⁄ ،Êافلز
ةبترŸإ لتحي وزو يزيت ةن-يد-م ل-ث‡ نا-كو .““ة-ي-تإو-م تسسي-ل ةÎف-لإ
بابسش دئإرلإ فلخ ،ةطقن63 ديسصرب ةلوطبلل ماعلإ بيتÎلإ ‘ ةعبإرلإ
ـلإ ‘ ةسسفانŸإ فقوت لبق كلذو (ةسصقان ةإرابم - ةطقن04) دإدزولب
قلعتي ام-ي-فو .ا-نورو-ك سسوÒف ي-سشف-ت بب-سسب سسرا-م ر-ه-سش ن-م61
هنأإ قيرفلإ حسضوأإ دقف ،فيسصلإ إذه مهدوقع يهتنت نيذلإ ÚبعÓلاب

ةثÓث““ :قايسسلإ سسفن ‘ يدانلإ فاسضأإو .مهنأاسشب رإرق يأإ ذاختإ متي ⁄
ليبنب رمأ’إ قلعتيو ›ا◊إ مسسوŸإ ةياهن ‘ مهدوقع يهتنتسس Úبع’
ينفلإ زاه÷إ ذختيسس .ي-ل-يÓ-ب Òمأإ و ي-ن-فا-ت ا-سسي-ن-ي-سسا-م ,ود-ع-سس
نيوكتلإ عورسشم راطإإ ‘و .““مئŸÓإ تقو-لإ ‘ ة-ب-سسا-نŸإ تإرإر-ق-لإ
نإاف ,ك’وم مويغ هسسأإر ىلعو ,بابسشل-ل ي-ن-ف-لإ را-طإ’إ ن-م حإÎقا-بو

5 ةدŸ دوقع عيقوتب إوماق ةنسس91 نم لقأإ ةئف نم Úبع’ ةسسمخ
نع ةرجرج يدان نلعأإ ,كلذ ¤إإ ةفاسضإ’اب .لئابقلإ ةبيبسش عم تإونسس
““حجرأ’إ ىلع““ لبقŸإ مسسوملل ابسس– يÒسضحتلإ هسصبرت ءإرجإإ رإرق
‘““ :نايبلإ ‘ يدانلإ فاسضأإ و .انوروك ءابو ببسسب كلذو رئإز÷اب

ةبيبسش موقت نأإ لمتÙإ نم .ةيجيتإÎسسإ عسضو ” ,فانئتسس’إ ةلاح
لبق نم انمق ولو ىتح .ماعلإ إذه رئإز÷إ ‘ اهتإÒسضحتب لئابقلإ
تنلعأإ ,ىرخأإ ةهج نم .““يغلأإ هنأإ ’إإ اسسنرفب يفيسص سصبرت ة‹Èب
نأإ دكؤوت ةيقيرف’إ ةيلإردفنوكلإ نم ةلسسإرم اهيقلت لئاب-ق-لإ ة-ب-ي-ب-سش
لاطبأإ ةطبإر ‘ هتكراسشم نم (ر’ود000.572) قيرفلإ ةسصح فسصن““
غلبŸإ إذه دعب قلتي ⁄ Òخأ’إ نأإ ’إإ ,““يدانلل اهليو– ” دق ايقيرفإ

.ردسصŸإ سسفن بسسح ,لاŸإ نم
قوراف.ج ^

ةمسصاعلا دا–ا

حسضاو Òغ دودغز Òسصمو لسصاوتي بردم نع ثحبلا

دا–’ قبا-سسلإ سسي-ئر-لإ ه-جو ^
تاماهتإ ،وعاسس م-ي-هإر-بإإ ةر-ك-سسب

يسشطز نيدلإ Òخ نم لكل ةÒطخ
ةركل ة-ير-ئإز÷إ ة-يدا–’إ سسي-ئر
رإودم Ëر-ك-لإ د-ب-ع إذ-كو مد-ق-لإ
،داسسفلاب ،ةفÙÎإ ةطبإرلإ سسيئر

ىقباسس تاحيرسصت ‘ حسضوأإ ثيح
ةيرئإز÷إ ةركلإ ةحإرسص““ Óئاق هل
ة-يد-نأ’إ تمإد ا-م ،رو--ط--ت--ت ن--ل
لك سضرعت-ت ةÒغ-سصلإو ة-ف-ي-ع-سضلإ

اهطاقسسإ’ ،ةئيند تإرمإؤوŸ مسسوم
ةرك ‘““ فاسضأإو ،““ةيناثلإ ة-جرد-ل-ل
قيدسص دجوي ’ ة-ير-ئإز÷إ مد-ق-لإ
،ةمئإد ةحلسصم د-جو-ت ا‰إإو ،م-ئإد
ام لاثم زربأإ““ فدرأإو ،““ةÒبكلإ ةيدنأ’إ ءاسسؤور هب Òسسي يذلإ راعسشلإ وه إذهو

ماعلإ ريدŸإو ،لÓم فيرسش ،لئابقلإ ةبيبسش سسيئر Úب يسضاŸإ مسسوŸإ ثدح
مامأإ ،تايرابŸإ جئاتنب بعÓتلإ ’واح امدنع ،ةمإرع قراط ،ةنيطنسسق بابسشل
،ةمراسص تإءإرجإإ ذختت نأإ ةلودلإ ىلع بجي““ لسصإوو ،““يسشطزو رإودم راظنأإ
¤إإ فلŸإ ليوحتب اهبلاطأإو ،رإودمو يسشطز نم ةطبإرلإو ةيدا–’إ ريرحتل
ةيدنأإ عيمج ءاسسؤور بلاطأإ““ وعاسس درطتسسإو .““قئاق-ح ةد-ع ف-سشك-ل ة-لإد-ع-لإ
عسضولاف ،يئانثلإ إذه ةيحنت ةياغ ¤إإ ةلوطبلإ فانئتسسإ مدعب ،¤وأ’إ ةطبإرلإ
ةركسسب دا–إ لين نود لوحيل ،إدهاج ىعسس يسشطز““ فاسضأإو ،““قاطي ’ حبسصأإ

إوببسستو ،هدسض تنانجات عافد عم دإدزولب بابسش رمآات امدنع ،7102 ةنسس هقوقح
ةحيسضف رجف يكإز وداب بردŸإ نأإ مغر ،ة-ي-نا-ث-لإ ة-جرد-لإ ¤إإ ه-طو-ق-سس ‘
نإإ اهموي › لاق يسشطز““ Óئاق وعاسس متتخيل ،““ةرمإؤوŸإ ةيرظن دكأإو ،ةيودم

نأإ ،ايسصخسش › دكأإ ةنجللإ سسيئر نأإ Òغ ،فلŸإ تسضفر تايقÓخأ’إ ةن÷
.““دا–إ’إ ةرإدإإ تإزإÎحإ إدبأإ قلتت ⁄ هتئيه
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فيطسس قافو
باحسسنلا سضفري بارعأاو باتتكÓل مهسسألا حرط

ةيدجب فيطسس قافو ةرإدإإ ركفت  ^
ةيعم÷إ لÓخ عيبلل مهسسأ’إ حرط ‘

،قافولل ةيراجتلإ ة-كر-سشل-ل ة-ما-ع-لإ
ةدح نم فيفخ-ت-لإ ل-جأإ ن-م إذ-هو
اه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لإ ة-ي-لاŸإ ة-مزأ’إ
لامسسأإر حتف رر-ق-ت ثي-ح ،ق-ير-ف-لإ
حام-سسلإ ة-ي-غ-ب ة-يرا-ج-ت-ل ة-كر-سشلإ
رإرقلإ وهو ،ددج Úمهاسسم لوخدب
هيلع قفإوي نأإ سضÎفŸإ نم يذلإ
تاعاسسلإ ‘ ةرإدإ’إ سسل‹ ءاسضعأإ
ثحبت ،ر-خأإ بنا-ج ن-مو .ة-ل-ب-قŸإ
ةمئŸÓإ ةغيسصلإ ن-ع قا-فو-لإ ةرإدإإ

ليبن بردŸإ دقع ديدŒ لجأإ نم
ينفلإ مقاطلإ ءاسضعأإ يقابو يكوكلإ
ةياهنب قافولإ عم مهدقع ةياهن دعب
¤إإ نوÒسسŸإ ى-ع-سسيو ،يا-م ر-ه-سش
ىلع هدقع ديدمت-ب ي-كو-ك-لإ عا-ن-قإإ

م-سسوŸإ ة-يا-ه--ن ة--يا--غ ¤إإ ل--قأ’إ
لوح سضوافتلإ اهدعب نمو يرا÷إ
نم لك حيولت دعبو .د-يد÷إ د-ق-ع-لإ
إذكو ةيافلح قافو-ل-ل ما-ع-لإ ر-يدŸإ
يوا-ه-لإ يدا-ن-ل-ل تقؤوŸإ سسي-ئر-لإ
Òي-سست ن-م با-ح-سسن’ا--ب سشÓ--غز
ةرإدإ’إ سسل‹ سسي-ئر نإا-ف قا-فو--لإ
،بإرعأإ نيدلإزع يمسسرلإ قطانلإو
،لإو-نŸإ سسف-ن ى--ل--ع Òسسلإ سضفر
لÓخ ةمهملل هتلسصإوم ىلع إدكؤوم
هبسسح يلختلإ مدعو ةيلا◊إ ةÎفلإ

،بعسصلإ فرظلإ إذه ‘ قافولإ نع
›ا◊إ ةرإدإ’إ سسل‹ ةمهم يهتنتو
ا-م و-هو ،يرا÷إ نإو-ج03 خيرات-ب

نآ’إ نم قلطنت تإÒسضح-ت-لإ ل-ع-ج
يدافتل سسلÛإ ةدهع ديدŒ ةيغب
ته-ت-نإو .يرإدإإ غإر--ف ‘ عو--قو--لإ

قا-فو ‘ Úب-ع’ ة--سسم--خ دو--ق--ع
نم ل-ك-ب ر-مأ’إ ق-ل-ع-ت-يو ف-ي-ط-سس
ليد‰ ،Êاحرف ،يوإرد ،ةنوم-ل-قو-ب
‘ ي-سضق-ن-ي-سس تقو ‘ ،Êإو--سضرو

،يوإرق دقع ةلبقŸإ مايأ’إ نوسضغ
لو--سصو ن--ع ثيد◊إ رود--ي ا--م--ك
ماسسح قلأاتŸإ م-جا-ه-م-ل-ل سضور-ع
طسشنت يدإون ةدع نم ،ةسشغ نيدلإ

نأإ ىلع ،ةيجيلخو ةيبرع ت’وطب ‘
نو-سضغ ‘ بعÓ-لإ Òجا-ن-م ل--سصي
سسولجلل فيطسس ¤إإ ةلبقŸإ مايأ’إ

يئانثلإ عم تاسضوافŸإ ةلواط ىلع
ةسشقانŸ ،سشÓغزو بإرعأإ يرإدإ’إ
ةياهن عم بعÓلإ حير-سست ة-ي-نا-ك-مإإ
مويلإ راهن يهتنتو .يرا÷إ مسسوŸإ
نم قافولإ ةرإدإ’ ةحونمŸإ ةلهŸإ
بعÓلإ تا-ق-ح-ت-سسم ة-يو-سست ل-جأإ

ةرإدإإ دجو-تو ،يرو-ت كي-لا-م ›اŸإ
ةرإدإ’إ سسل‹ سسيئر ةدايقب قافولإ
لجأإ نم نمزلإ دسض قابسس ‘ بإرعأإ
يذلإو ميتنسس نويلم708 غلبم Òفوت

Áإ ر-ط-سشلإ ل--ثŸع-م ه-ي-ل-ع ق-ف-ت
fiلإ يماÓدده يروت نأإ املع ،بع

مدع لاح ‘ اف-ي-ف-لإ ¤إإ ءو-ج-ل-لا-ب
ةيلاŸإ هتاقح-ت-سسم ى-ل-ع لو-سص◊إ
هجإوت يتلإ ةمزأ’إ مامأإو ،ة-ق-لا-ع-لإ
ةركف نوÒسسŸإ سضرع دقف قيرفلإ
وهو ،نيرطسش ىلع غ-ل-بŸإ م-ي-سسق-ت
بعÓ---لإ ه---سضفر يذ----لإ حÎقŸإ
هجتت رو-مأ’إ ل-ع-ج ا‡ ،ه-ي-ماfiو
ثيح ،ةيسضقلإ هذه ‘ ديعسصتلإ وحن
بعÓلإ ءو÷ نم نوÒسسŸإ فوختي
.افيفلل ةعباتلإ تاعزانŸإ ةن÷ ¤إإ
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ةركسسب دا–ا
داسسفلاب راودمو يسشطز مهتي وعاسس

ةملعلا ةيدولوم
ةيسضق ‘ لخدتلل فافلا لسسارت ةرادإلا

سسابع كلاŸا دبع
ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ ةلسسإرم ةمل-ع-لإ ة-يدو-لو-م ةرإدإإ ترر-ق ^

ةيوسستل ةيلام ةدعاسسم ىلع لوسص◊إ بلط لجأإ نم ،مدقلإ ةركل
قباسسلإ بعÓلاب ةسصاÿإ ةيلاŸإ تاسضيوعتلإ نم Êاثلإ رطسشلإ
بعÓلإ ليكو عم قافت’إ دعب ةسصاخ ،كلاŸإ دبع سسابع قيرفلل
لجأإ نم إدعوم ،يرا÷إ نإوج11 خيرات ديد– ىلع اقباسس
نم ةوطÿإ هذه يتأاتو ،ميتنسس رايلم غلبÃ ةيناثلإ ةميقلإ ةيوسست
قيرفلإ اهنم Êاعي يتلإ ةيلاŸإ ةمزأ’إ لظ ‘ ةيدولوŸإ ةرإدإإ لبق
ديدسست ،““فافلإ““ ›وت نع تثد– يتلإ تامولعŸإ نع Óسضف
فلتfl ‘ ،ةيرئإز÷إ ةيدنأ’إ نع ةبتŸÎإ ةيلاŸإ فيراسصŸإ
وأإ ›ودلإ دا–Óل ةعباتلإ تاعزانŸإ ةن÷ لثم ةيلودلإ تائيهلإ

ةقلاعلإ نويدلإ لكسشم ىقبيو .ةيلودلإ ةيسضايرلإ ةمكÙإ ىتح
ماكحأإ ىلع Úقباسس Úبع’و نيÒسسم لوسصح لظ ‘ إذهو امئاق
،ةيلاŸإ مهتاقحتسسم ىلع لوسص◊إ لجأإ نم مه◊اسصل ةيئاسضق
نأإ ةسصاخ ،ةيقيقح ةطرو ‘ قيرفلإ ةرإدإإ عسضو يذلإ مهأ’إ وهو
فرط نم امئاق ىقبي ةيمومعلإ تاناعإ’إ ىلع زج◊إ لامتحإ
نويلم054 هردق غلبÃ بلاطت ةيحايسس ةلاكو مهنمو Úنئإدلإ

ةطبإر ةسسفانم ‘ قيرفلإ اهيف كراسش يتلإ ةÎفلإ نع ،ميتنسس
ىفطسصم ةملعلإ ةيدولوم بردم فسشكو .ة-ي-ق-ير-فإ’إ لا-ط-بأ’إ

سصانتقإو ¤وأ’إ بتإرŸإ فإدهتسسإ ‘ ه-تا-حو-م-ط ن-ع ،ع-ب-سس
ةسصاخ ،¤وأ’إ ةطبإرلإ ¤إإ ةدعاسصلإ عبرأ’إ تإÒسشأاتلإ ىدحإإ
بلطو ،›إردفلإ بتكŸإ فرط نم م-سسوŸإ لا-م-كإإ رإر-ق د-ع-ب
يÒسض– سصبرت ة‹رب ةرورسض ،يدانلإ ةرإدإإ نم عبسس بردŸإ

دئاقلإ ءاقفر تإدإدعتسسإو تايوتسسم نم عفرلإ فدهب ،قلغم
قوفت ةدŸ ةيرابجإ’إ ةحإرلل إوعسضخ م-ه-نأإو ة-سصا-خ ،ي-كرا-ب-م
ىلع رإرمتسساب فقي هنأإ ةملعلإ ةيدولوم بردم دكأإو ،رهسشأإ ةثÓث
ةحإرلإ ةÎف ‘ ÚبعÓلاب ةسصاÿإ ،ةيدإرفن’إ تإÒسضحتلإ Òسس
سسرام رهسش فسصتنم ذنم ةسسفانŸإ طاسشن قيلعت دعب ةيرابجإ’إ
هذه ‘ Ìكأإ داهتج’إ ¤إإ ه-لا-ب-سشأإ ا-عد ه-نأإ ا-ف-ي-سضم ،ي-سضاŸإ
ةلوطب ةلمكتب ›إرديفلإ بتكŸإ رإر-ق د-ع-ب تإذ-لا-ب ة-ل-حرŸإ
.›ا◊إ مسسوŸإ

جÈلا يلهأا
ىلع ÚبعÓلا عيقوت رظتنت ةرادإلا

روجألا سضيفخت لوكوتورب
مايأ’إ لÓخ جÈلإ ةنيد-م ¤إإ Úب-عÓ-لإ مود-ق جÈلإ ي-ل-هأإ ةرإدإإ ر-ظ-ت-ن-ت ^

،يئدبŸإ قافتإ’إ دعب روجأ’إ سضيفخت لوكوتورب ىلع عيقوتلإ لجأإ نم ،ةلبقŸإ
ÚبعÓلإ إذكو ،دانزوب ريذن ماعلإ ريدŸإ ‘ ةلث‡ يدانلإ ةرإدإإ Úب لسصا◊إ
فقوت ببسسب فسصنلإ ¤إإ لسصت بسسنب ةيرهسشلإ مهروجأإ سضيفخت سصوسصخب
قفإوو ،انوروك سسوÒف راسشتنإ ةجيتن ةلماك رهسشأإ ةثÓث براقت ةدŸ ةسسفانŸإ

ةيئاهنلإ ةغيسصلإ ‘ لسصفلإ راظتنإ ‘ حÎقŸإ إذه ىلع يلهأ’إ يبع’ ةيبلاغ
عيقوت ةرورسض تطÎسشإ دق ةفÙÎإ ة-ط-بإر-لإ تنا-كو ،لزا-ن-ت-لإ ة-ق-ير-ط-ل
ةياهن عم لكاسشم ثودح يدافت لجأإ نم ،ةيدنأ’إو ÚبعÓلإ Úب قافتإ لوكوتروب
يلهأ’إ بردم دكأإو .تاعزانŸإ ةن÷ ¤إإ ÚبعÓلإ ءو÷و يرا÷إ مسسوŸإ
نع جرخي نل ةسسفانŸإ لامكتسسإ رإرق دع-ب ق-ير-ف-لإ حو-م-ط نأإ ير-يزد لÓ-ب
ةبقع زواŒ ىلغ يعسسلإ لÓخ نم ةيروهم÷إ سسأاك ةسسفانم ‘ إديعب باهذلإ
Úب باهذلإ ةإرابم ةياهن دعب يئاه-ن-لإ ع-بر رود-لإ ةإرا-ب-م ‘ ف-ي-ط-سس قا-فو
ىريو ،جÈلاب توأإ02 بعلÃ ةكبسش لك ‘ فده يباجيإ’إ لداعتلاب Úقيرفلإ
نم قيرفلل يسساسسأ’إ حومطلإ يه سسأاكلإ ةسسفانم ‘ إديعب باهذلإ نأإ يريزد
رإودأ’إ بعل ىلع سسفانتلإ ملح رخبت دعب ةسصاخ ،يرا÷إ مسسوŸإ ذاقنإإ لجأإ
دعوÃ قلعتي اميف ةيؤورلإ حاسضتإ جÈلإ يلهأإ وÒسسم رظتنيو .ةلوطبلإ ‘ ¤وأ’إ
عامتجإ دقع ةيغب إذهو ةلبقŸإ مايأ’إ لÓخ ةيعام÷إ تابيردتلإ ¤إإ ةدوعلإ

‘ رظنلإ لجأإ نم يريزد لÓب بردŸإ ةدايقب قيرفلل ينفلإ مقاطلإ عم عسسوم
ةدوعلإ رإرقإإ لاح ‘ تإÒسضحتلإ جمانرب إذكو ،ةيلا◊إ ةيعسضولإ ةهجإوم لبسس
يدامح نب Òمأإ يلهأ’إ سسيئر دجوو ،يرا÷إ نإوج رهسش لÓخ تابيردتلل
عفد سصوسصخب ÚبعÓل هدوعو ةيبلت نع زجع نأإ دعب سصيوع لكسشم ‘ هسسفن

ملعي ’و ،رهسشأإ ةدع ¤إإ سضعبلإ دنع لسصت يتلإو ،ةقلاعلإ ةيلاŸإ مهتاقحتسسم
‘ ةنيزÿإ ¤إإ لإومأ’إ لسصتسس فيك نآ’إ دح ¤إإ قيرفلإ نع لوأ’إ لوؤوسسŸإ

ةبراحÃ ةيمومعلإ تاطلسسلإ لاغسشناب ةطبترŸإ ةيلا◊إ عاسضوأ’إ هذه لظ
.انوروك سسوÒف

رئاز÷ا ةيدولوم
ةلكيه ةداعإا ءارجإا ررقت كارطانوسس

  ديمعلا تيب ‘
رسصانلإ دبع ةسسائرب ،رئإز÷إ ةيدولوم قيرف ةرإدإإ سسل‹ دقع ^

يتلإ ،اياسضقلإ نم ديدعلإ ةسشقانŸ سسمأإ لوأإ ،ايليمكت اعامتجإ ،سساŸأإ
ملعو ،دجتسسŸإ انوروك سسوÒف ةحئاج راسشتنإ لظ ‘ ،يدانلإ سصخت

إذه لÓخ إوقرطت ،ةرإدإ’إ سسل‹ ءا-سضعأإ نأا-ب ة-بر-ق-م ردا-سصم ن-م
،قيرفلإ ةلكيه ةداعإإ اهنيب نم ،طا-ق-ن-لإ ن-م د-يد-ع-لإ ¤إإ عا-م-ت-ج’إ
مهسسأإ عيم÷ ةكلاŸإ ةكرسشلل ةيلاŸإ تاباسس◊إ ةفاك ىلع ةقداسصŸإو
يلخإدلإ نوناقلإ ىلع ،عامتج’إ لÓخ ةقداسصŸإ ت“ امك ،يدانلإ
ترسصأإ يتلإ ،طاقنلإ نم ديدعلإ ‘ رظنلإ ةداعإإ دعب ،يدانلل ديد÷إ

سسل‹ نإاف ،رداسصŸإ بسسحو ،مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ اهيلع
،نيوكتلإ ةسسايسسو ،ةيبابسشلإ تائفلاب مامته’إ ةرورسض ىلع ددسش ةرإدإ’إ

ةكرسشلإ عورسشم حا‚إ’ ،ةينفلإ ةيريدملل تانا-ك-مإ’إ ة-فا-ك Òفو-ت ع-م
.ةكلاŸإ
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مدقلأ ةرك
فنأاتسستو انوروك مزهت ةيبورو’ا ةركلا

اهت’وطب
ةدؤع لجا نم لودلا ةيقب ماما بابلا ÊاŸأ’ا يرودلا حتف̂ 

هب قحتليل ،Úعؤبسسأا لبق طاسشنلا داع ثيح ةيوركلا تاقباسسŸا
رظتنŸا نم لبقŸا عؤبسس’ا لÓخو ،يكÎلاو ›اغتÈلا يرودلا
،  ايلاطيإا ضسأاكو يزيل‚إ’او Êابسسإ’ا يرودلا تاسسفانم دؤعت نأا
لماعلا يزاÎحا ءارجإاك تاجردŸا نع Òهام÷ا بايغ Èتعيو
عسضؤلا نسس– عمو نكل ،تا-يرود-لا هذ-ه ع-ي-م-ج Úب كÎسشŸا
لكسشب ةيسضايرلا تاسسفا-نŸا ةدؤ-عو ا-بوروأا ءا-جرأا ‘ ي-ح-سصلا
¤إا Òها-م÷ا ةدؤ-ع د-ي-عاؤ-م ن-ع ثيد◊ا أاد--ب ي--ج--يرد--ت
ةيداسصتقا رئاسسخ دبكتب ةددهم ةيدنأ’ا نأا ةسصاخ ،تاجردŸا

.ةليؤط ةÎفِل Òهام÷ا بايغ رارمتسسا ةلاح ‘ ةمخسض
يئاهن ةماقإا مدقلا ةركل يزيل‚إ’ا دا–’ا ضسردي اÎل‚إا ‘و
02 ىلع ديزي ’ يÒهامج رؤسضحب لبقŸا توا ‘ دا–’ا ضسأاك
‘ زاتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا ةطبار لمأات ام-ي-ف ،جر-ف-ت-م ف-لأا

حتف ةداعإ’ فيسصلا لÓخ ايناطيرب ‘ يحسصلا عسضؤلا نسس–
مسسؤŸا ةيادب ع-م ي-ج-يرد-ت ل-ك-سشب Òها-م÷ا ما-مأا بعŸÓا
.عجسشم ف’آا01 ىلع ةيادبلا ‘ رؤسض◊ا ديزي ’أا ىلع ،لبقŸا
ءؤسضلا ىلع لؤسص◊ا ‘ ةيدنأ’ا لمأا-ت ا-ي-لا-ط-يإاو ا-ي-نا-ب-سسإا ‘و
مسسؤŸا ةياهن ل-ب-ق تا-جردŸا ¤إا Òها-م÷ا ةدؤ-ع-ل ر-سضخأ’ا
ن-يد-ل-ب-لا ‘ ي-ح-سصلا ع-سضؤ-لا ن--سس– ل--ظ ‘ كلذو ،›ا◊ا
عيباسسأ’ا لÓخ Òبك لكسشب انورؤك ضسوÒف راسشتنا ىلع ةرطيسسلاو
يلييرباغ مدقلا ةركل ›اطيإ’ا دا–’ا ضسيئر Èع ثيح ،ةÒخأ’ا

¤إا دودfi لكسشب Úعج-سشŸا ةدؤ-ع ‘ ه-ت-ب-غر ن-ع ا-ن-ي-فار-غ
‘و ،عيباسسأا3 دعب يرودلا تاسسفانم فانئتسسا عم تاجردŸا
ىلع لمعلا ‘ ةنؤلسشرب اهسسأار ىلعو ةيدنأ’ا ضضعب تأادب اينابسسإا

.›ا◊ا مسسؤŸا ةياهن لبق Òهام÷ا ةدؤعل تاحÎقم Òسض–
ةمؤ-ك◊ا تط-عأا ،ىÈك-لا ة-ي-بوروأ’ا تا-يرود-لا ن-ع ًاد-ي-ع-بو
ةياهن لبق بعŸÓا ¤إا Òهام÷ا ةدؤعل رسضخأ’ا ءؤسضلا ةيرÛا
مد-عو ة-يا-قؤ-لا تاءار-جإا-ب ماز-ت-ل’ا طر-سشب ،›ا◊ا م-سسؤŸا
اميف ،بعÓملل ةيباعيتسس’ا ةقاطلا نم %02 نم Ìكأا مادختسسا
Òهامجلل تحمسسو ةهباسشم ةؤطخ ةيدنلؤبلا ةمؤك◊ا تذختا
Ìكأا مادختسسا مدع طرسشب ،يرا÷ا ناؤج91 نم ًءادتبا ةدؤعلاب

.بعÓملل ةيباعيتسس’ا ةقاطلا نم %52 نم
ايقيرفأ سسأاك تايفسصتل أدأدعتسسأ

اذه يرسضخت شصبرت ادبي يسسنوتلا بختنŸا
Úنث’ا

بختنŸا يبع’ نأا مدق-لا ةر-ك-ل ي-سسنؤ-ت-لا دا–’ا ن-ل-عأا ^
رهسش ذنم تفقؤت نأا دعب Úنث’ا اذه تابيردتلا نؤفنأاتسسيسس
دجتسسŸا انورؤك ضسوÒف ءابو راسشتنا ببسسب مرسصنŸا ضسرام

ينطؤلا انبختنم فنأاتسسي““ هل نايب ‘ دا–’ا لاقو .دÓبلا ‘
ثيح يسضاŸا Èمفؤن ذنم فقؤت يذلا هطاسشن (لوأ’ا) رباكأÓل

رهسش لÓخ ا‹Èم ناك يذلا (ركسسعŸا) ضصبÎلا ءاغلإا ”
.““انورؤك ضسوÒف راسشتنا نم ةياقؤلل يسضاŸا ضسرام
دسض ضسرام ‘ يسسنؤتلا بختنŸا بعلي نأا ضضÎفŸا نم ناكو
·أا ضسأاك تايفسصت باسس◊ ايبيل ةهجاؤم مث اباياو اباهذ اينازنت
دؤجو لÓغتسسا ينفلا زاه÷ا ررقو .““1202 نوÒماكلا““ ايقيرفإا

،ضسنؤت ‘ ةيبنجأ’ا ت’ؤطبلا ‘ نؤبعلي نيذلا ÚبعÓلا ديدع
31 ةكراسشÃ ناؤج31 ¤إا8 نم ةمسصاعلا ‘ لوأا ركسسعŸ مهتؤعدل

رهسشلا ضسفن نم12 ¤إا61 نم ناث ركسسعم ‘ لؤخدلا لبق ابع’
.ابع’62 لمسشيل نيؤعدŸا ددع عيسسؤت عم
نايبلا عم رسشن ؤيديف عطقم ‘ Òبكلا رذنم بختنŸا بردم لاقو
لك ىلع ÚبعÓ-لا ز-ي-ه-ج-ت-ل ة-لواfi““ ؤ-ه كلذ ن-م فد-ه-لا نإا
.““ةينهذلا ةسصاخو ةينفلاو ةيندبلا تايؤتسسŸا
فانئتسس’ ادعؤم توأا نم Êاثلا خيرات ددح يسسنؤتلا دا–’ا ناكو
دعب تاسسفانŸا ةدواعم هنÓعإا نم مايأا د-ع-ب ،يرود-لا تا-يرا-ب-م
.““91-ديفؤك““ ضسوÒف ببسسب اهفقؤت
عقؤم ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ىلع هرسشن نايب ‘ دا–’ا حسضوأاو
0202-9102 مسسؤم نم ةيقبتŸا رسشعلا لحارŸا نإا ،كؤبسسياف
ضسأاكلا ةقباسسم لمكتسستو .Èمتبسس02و توأا نم Êاثلا Úب ماقتسس
نأا ىلع ،Èمتبسس نم ضسداسسلا نم ارابتعا (يئاهنلا عبر رودلا نم)
.قح’ تقو ‘ ةيئاهنلا ةارابŸا دعؤم ددحي
.ةدسصؤم باؤبأا فلخ تايرابŸا عيمج ماقتسسو
.ناؤج82وÚ 42ب ةيناثلا ةجردلا ةلؤطب تايرابم قلطنتسس امك
.1202-0202 مسسؤم ةيادبل ادعؤم ربؤتكأا13 دا–’ا ددحو
انورؤك ضسوÒف راسشتنا حبك نم تنك“ اهنإا دÓبلا تاطلسس لؤقتو
دقو ةنلعم ةلاح7801و ةافو94 ›امجاب ببسست يذلا دجتسسŸا
ىلع يام علطم ذنم ماتلا قÓغ’ا Òبادت فيفخت ‘ ةلودلا تأادب
.يرا÷ا ناؤج فسصتنم ‘ اما“ هعفر ةلحرŸ ر“ نأا

ددح دق ¤و’ا ةرازؤلا نايب ناكو ^
¤وا-ك يدا-سصت-ق’ا طا--سشن--لا ةدؤ--ع
ثيح ،يحسصلا رج◊ا ع-فر تاؤ-ط-خ
،دح’ا دغ نم ةيادب طاسشنلا دؤعيسس
طاسشنلا ةدؤع ¤ا قرطتي ⁄ نايبلا نكل
تايؤلوا جراخ ىقبي يذلاو يسضايرلا
.نهارلا عسضؤلا

يحسص لؤكؤترب عسضؤب فافلا تماقو
و تابيردتلا ءار-جا نا-م-سض ل-جا ن-م
تاءارجا نمسض نما لكسشب تايرابŸا
ؤهو ،ا-نورؤ-ك ة-ح-ئا-ج ن-م ة-يا-قؤ-لا
بابسشلا ريزو هب بلاط يذلا طرسشلا
ثيح ،يدلاخ يلع د-ي-سس ة-سضا-ير-لاو
يتلا طورسشلا تققح اهنا فافلا ىرت

هتا-ح-ير-سصت لÓ-خ ر-يزؤ-لا ا-هدد-ح
.ةÒخ’ا
فسشك دق ةسضايرلاو بابسشلا ريزو ناكو

تا--سسفا--نŸا ةدؤ---ع طور---سش ن---ع
ضسرام فسصتنم ذنم ةقلعŸا ةيسضايرلا
دعب ’إا فنأاتسسُت نل اهنأا ادكؤؤم ،طرافلا
عنŸ ضضورفŸا يحسصلا رج◊ا عفر
نأ’““ ؛دجتسسŸا انورؤك ضسوÒف يسشفت

فاسضأاو .““¤وأ’ا يه نطاؤŸا ةحسص
ضصاسصت-خا ن-م رار-ق-لا اذ-ه ل-ث-م نأا
ة-مؤ-ك◊ا ةرا-سشت--سسا د--ع--ب ةرازؤ--لا
.ةيحسصلا تائيهلاو
تاسسفانŸا فنأاتسسُت نل““يدلاخ لاقو
؛يحسصلا رج◊ا عفر دعب ’إا ةيسضايرلا

اذهو ،¤وأ’ا يه نطاؤŸا ةحسص نأ’
.““دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلا نم رارقب
ة-ي-سضا--ير--لا تادا–’ا نأا فا--سضأاو
لؤ--كؤ---تور---ب حاÎقا ¤إا ةؤ---عد---م
طرسشك ،لسصفمو قيقد يئاقو-يحسص
¤إا ةدؤ--ع--ل--ل يرور--سضو ير--هؤ--ج

Òخأ’ا رارقلا““ :لسصاؤيل ،““تاسسفانŸا
با--ب--سشلا ةرازو ضصا---سصت---خا ن---م
تائيه-لا ق-فاÎسس ي-ت-لا ،ة-سضا-ير-لاو
ءاؤجأا ¤إا ةدؤعلا لا-ح ‘ ة-ي-لارد-ف-لا
ةمؤك◊ا عم قي-سسن-ت-لا-ب تا-سسفا-نŸا
.““ةلؤıا ةيحسصلا تائيهلاو
فلتfl بلاط يدلاخ يلع ديسس ناكو
لاجآ’ا ديدمتب ةيسضايرلا تايدا–’ا
نم ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
31 ةياغ ¤إا ا-نورؤ-ك ضسوÒف ي-سشف-ت

ريزؤلا ةلاسسر ‘ ءاجو .0202 ناؤج
ىلع رهسسلاب مكف-ل-كأا““ :تا-يدا–Ó-ل
تاميلعتلا ىؤتÙ مراسصلا قيبطتلا
ا-م-ي-سس ’ ،نأا-سشلا اذ-ه ‘ ةردا--سصلا
ةيسضايرلا لكايهلاو تآا-سشنŸا قÓ-غإا
لك ليجأاتو ،ةيهي-فÎلاو ة-ي-نا-ب-سشلاو
ليجأات كلذكو ،ةيسضايرلا تاسسفانŸا
ة---يÒسضح---ت---لا تا---سصبÎلا ل----ك
تا-ئ-ي-ه-ل-ل ة-ما-ع--لا تا--ي--ع--م÷او
.““ةيسضايرلا

تابيردتلأ ةدوع ديرت فافلأ
نأوج فسصتنم لبق

ةركل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا ح-م-ط-ت
عفر دعب مسسؤŸا لامكتسسا  ¤ا  مدقلا

يتلا ةطخلل اق-فو ،ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
ىلع ةطÿا هذه مؤقتو .افلسس اهدعأا
رهسشلا اذه تا-ب-يرد-ت-لا ¤إا ةدؤ-ع-لا
مث ،عيباسسأا6وÚ 5ب ام حواÎت ةÎفل
لÓخ ةلؤطبلا ت’ؤج بعل فانئتسسا

.عيباسسأا8
مدطسصت فافلا تاحؤم-ط نا ود-ب-يو
يذلاو يدلاخ ريزؤلا تاططfl عم
ةدؤ-ع نÓ-عا ‘ عر-سست--لا د--ير--ي ’
Úمات ديريو ،مد-ق-لا ةر-ك تا-يرا-ب-م
.ةيحسصلا تانامسضلا نم ديزŸا

يتوسصلأ ليجسستلأ ةيسضق له
ةدوع Òخأاتب ةقÓع اهيدل

؟ةلوطبلأ
ي-تؤ-سصلا ل-ي-ج-سست-لا ة-ي-سضق تزر-ب

عسضتل ةيفيÓح فيطسس قافو ضسيئرل
ةيوركلا ةحاسسلا ‘ Èخ مهاك اهسسفن
ةيسضقلا ناو ةسصاخ ،ايلاح ةيرئاز÷ا

د--قو ،م--كاÙا ة---قورا ¤ا تلؤ–
.ةبؤقعلا ¤ا ةلعاف ءامسساب يدؤؤت
يتؤسصلا ليجسستلا ةيسضق نا دكؤؤŸاو
،ةلؤطبلا فانئتسسا رار-ق ى-ل-ع ر-ثؤؤ-ت

ةيمسسر يعاسسم دؤجو لظ ‘ ةسصاخ
مدقلا ةرك طيfi فيظ-ن-ت ل-جا ن-م
.تايرابŸا ةدؤع لبق ةيرئاز÷ا
دق يتؤسصلا ليج-سست-لا ة-ي-سضق ن-ك-ل
›اتلابو ،اÒثك لؤطت دقو مايا ذخؤؤت
ةيسضق قÓغا دعب ةلؤطبلا ةدؤع ناف
ادعبتسسم ودبي دق يتؤسصلا ليجسستلا

.ايلاح

ميهاربا .ج ^

مدقلأ ةرك ركذي ⁄ يحسصلأ رج◊أ عفر لوح ¤و’أ ةرأزولأ نايب

ناوج فسصتنم لبق تابيردتلا فانئتسسا ديرتو يدلاخ لسسارت فافلا
تايرابŸأ ةدوعل سصيخرت ىلع لوسص◊أ لجأ ن-م ة-سضا-ير-لأو با-ب-سشلأ ةرأزو مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–’أ تل-سسأر
،Êاثلأو لو’أ Úمسسقلأ تايرابم اهتمدقم ‘و ،ةلوطبلأ تايرابم ةدوع نامسض لبق ¤وأ ةلحرمك تابيردتلأ فانئتسسأو
.ددÒ fiغ دعوم ¤أ لجؤوم ىقبي امومع يسضايرلأو يوركلأ طاسشنلأ ةدوع نأ دكؤوي ام ،دعب درت ⁄ ةرأزولأ نكل

ششحاف يسسنرف
لاير ىدحتي ةءارقلا

ديردم

ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ

ةيسساسس’أ هتناكم بسسكل تابيردتلأ لسصأوي يرئأز÷أ بعÓلأ
fiخ لوبرفيلو لسساكوين ،لانسسرا هجاويسس زرÓعوبسسا لÚ

يرودلا ةيد-نأا ة-ط-بار تر-ق-ت-سسا ^
لوأا تايرابم ديعاؤم ىلع يزيل‚إ’ا
يذلا ج-ي-لÈÁÒلا ‘ ت’ؤ-ج ثÓ-ث
رهسشأا ةثÓثلا تزواŒ ةÎف-ل ف-قؤ-ت
انورؤك ضسوÒف ببسسب
دعؤم ىلع ةطبار-لا تر-ق-ت-سسا ا-م-ك
دا–’ا ضسأاك يئا-ه-ن ع-بر تا-يرا-ب-م
ي-ت-لا ة-سسفا-نŸا ي-هو ،يز-ي--ل‚إ’ا
زرfi ضضاير يرئاز÷ا اهيلع عراسصي
Úح ‘ ،يتيسس Îسسسشنام هيدان ةقفر
Èتعت ةلؤطبلا-ب زؤ-ف-لا ‘ ه-سصر-ف نا

.ةليحتسسم هبسش
ةيؤق تايرابم ةثÓث يتيسسلا بعليسسو

ةه-جاؤ-م ا-هزر-با ،Úعؤ-ب-سسا لÓ-خ
.مسسؤŸا ةمق ‘ لؤبرفيل
¤وأا ‘ ةيؤق تاهجاؤم ةدع ماقتسسو
زاتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا تاهجاؤم
فا-ن-ئ-ت-سسا د-ع-ب (ÚثÓ-ث-لا ة-لؤ÷ا)
ماهنتؤت ي-تارا-ب-م ا-هزر-بأا ،طا-سشن-لا

ؤين-يرؤ-م ه-يزؤ-ج ةدا-ي-ق-ب Òب-سستؤ-ه
رانؤج ›وأا ةدايقب دتيانؤي Îسسسشنامو
‘ لؤبرفيلو نؤتر-ف-يإاو ر-يا-ك-سسلؤ-سس
.دياسسيسسرŸا يبريد
ةغلاب ةيمهأا نؤترفيإا ةاراب-م ل-ك-سش-ُتو
،بؤلك نجرؤي ÊاŸأ’ا بردŸا ةبيتكل
ىلع طاقن ثÓثلا قيق– ةلاح يفف

Îسسسشنا--م طؤ--ق--سسو را÷ا با--سسح
لؤبرف-ي-ل نإا-ف لا-ن-سسرآا ما-مأا ي-ت-ي-سس
نع ةبئا-غ-لا ة-لؤ-ط-ب-لا ضسأا-ك ع-فÒسس

.اًماع03 ذنم يدانلا نئازخ
ةنيدم تاطلسس عمتŒ نأا ررقŸا نمو

نع ثيدحلل لبقŸا Úنث’ا لؤبر-ف-ي-ل
Òيغت ةيناكمإاو ةارابŸا كلت Úمأات ةيلآا

ً’دب دياfi بعلم ¤إا اهلقنو اهدعؤم
ةارابŸا لقنُتسسو.كراب نؤسسيدؤج نم
¤إا ةفاسضإ’اب ،Êا‹ ٍلكسشبو ةرسشابم
ىلع ،ىرخأا ةارابم ÚثÓث نم برقي ام

fiؤيزفيلت-لا ثب-لا تاؤ-ن-قو تا-طÊ
ةرك قاسشع نكم-ت-ي ي-ك-ل ة-يز-ي-ل‚إ’ا
كلت ةد-ها-سشم ن-م اÎل‚إا ‘ مد-ق-لا
تمسستا ا-م ا-ًم-ئاد ي-ت-لا تا-ه-جاؤŸا
ا‡ ،ة-ي-لا-ع ة-ي-سضا-ير حورو ة-يد-ن--ب
ى-ل-ع ءي-سشلا ضضع-ب م-هد-عا--سسي--سس
يتلا نز◊او داد◊ا ةلاح نم جورÿا
ببسسب ةيزيل‚إ’ا رسسأ’ا ف’آا اهسشيعت
ةيفلخ ىلع مهيوذو م-ه-ت-ب-حأا ناد-ق-ف
.انورؤك ضسوÒف يسشفت
،13 ت’ؤ÷ا تايرابم ديعاؤم مكيلإاو
:دا–’ا ضسأاك تايرابمو33و23

ةلجؤؤم تايرابم) ناؤ-ج71 ءاعبرأ’ا
(92 ةلؤ÷ا نم
دتيانوي دليفسش ـ Óيف نوتسسأأ

لانسسرآأ ـ يتيسس نام
نأوج91 سسيمÿأ
نوتبماهثواسس ـ يتيسس سشتيرون
دتيانوي Îسسسشنام ـ ماهنتوت
نأوج02 تبسسلأ

يتيسس Îسسيل ـ دروفتأو
لانسسرآأ ـ نوتيأرب
نوتبماهرفلوو ـ ماه تسسيو
سس’اب لاتسسيرك ـ ثو‰روب
نأوج12 دحأ’أ
دتيانوي دليفسش ـ لسساكوين
يسسليسشت ـ نوتسسأأ
لوبرفيل ـ نوترفيإأ
نأوجÚ 22نث’أ

يلنرب ـ يتيسس نام
نأوج32 ءاثÓثلأ

لانسسرآأ ـ نوتبماهثواسس
ماه تسسيو ـ ماهنتوت
نأوج42 ءاعبرأ’أ
دليفسش ـ دتيانوي
نوتسسأأ ـ لسساكوين
نوترفيإأ ـ سشتيرون
سس’اب لاتسسيرك ـ لوبرفيل
نأوج52 سسيمÿأ
دروفتأو ـ يلنرب
نوتيأرب ـ يتيسس Îسسيل
يتيسس نام ـ يسسليسشت
ثو‰روب ـ نوتبماهرفلوو
نأوج72 تبسسلأ

(دا–’أ سسأاك) لانسسرآأ ـ دليفسش
د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا--م ـ سشت--يرو--ن
(دا–’أ سسأاك)
نأوج82 دحأ’أ
نوتبماهرفلوو ـ نوتسسأأ
(دا–’أ سسأاك) يسسليسشت ، Îسسيل
سسأا-ك) ي-ت-ي-سس نا-م ـ ل-سسا--كو--ي--ن
(دا–’أ

نوتبماهثواسس ـ دروفتأو
نأوجÚ 92نث’أ

يلنرب ـ لاتسسيرك
دتيانوي ـ نوتيأرب ءاثÓثلأ

ماهنتوت ـ دليفسش
ةيليوج1 ءاعبرأ’أ
لسساكوين ـ ثو‰روب
Îسسيل ـ نوترفيإأ

يسسليسشت ـ ماه تسسيو
ةيليوج2 سسيمÿأ
سشتيرون ـ لانسسرآأ

لوبرفيل ـ يتيسس نام

دقاعتلا ؤحن ةداج ةؤطخ ،ديردم لاير ؤلوؤؤسسم كر– ^
.يسسنرفلا نير طسسو بع’ ،اجنيفاماك ودراودإا عم
نأا ،لجاع Èخ ‘ ““ؤلرا-ك تنؤ-م ؤ-يدار““ ة-ك-ب-سش تف-سشكو
عم هتاسضوافم نم ةÒخأ’ا مايأ’ا ‘ فثك يكلŸا يدانلا
.يرا÷ا ماعلا فيسص همسضل اًديه“ ،اجنيفاماك
يمسسر ضضرع لوأا اًيلاح زهŒ يكلŸا ةرادإا نأا تفاسضأاو
.دعاؤلا طسسؤلا بع’ مسضل
‘ يسسنرفلا هقيرف عم (اماع71) اجنيفاماك دقاعت يهتنيو

مسسؤملل ناو جيل-لا بهاؤ-م زر-بأا ن-م د-ع-يو ،2202 فيسص

زكرملل هقيرف لÓتحا ‘ اجنيفا-ما-ك م-ها-سسو.ي-ه-ت-نŸا
لاطبأا يرودل هلهأاتو ،يسسنرفلا يرودلا لودجب ثلاثلا
.هخيرات ‘ ةرم لوأ’ ابوروأا
لاير يدانب لوؤؤسسم ناسسل ىلع ةيسسنرفلا ةكبسشلا تلقنو
ةركلا ‘ طسسؤلا طخ لبقتسسم دعي اجنيفاماك““ :ديردم
ماعلا نم لسضفأا فيسصلا اذه هعم دقاعتلا ديرنو ،ةيبوروأ’ا
‘ هنمث فعاسضتسس لاطبأ’ا يرود ‘ هتكراسشم نأ’ ،لبقŸا

.““ت’اقتن’ا قؤسس
ديردم لايرل ينفلا ريدŸا ناديز نيدلا نيز نأا ¤إا تتفلو

،دعاؤلا يسسنرفلا تاردقب ةياغلل نؤبجعم ينفلا هزاهجو
‘ تاسضوافŸا فيث-ك-ت-ل ي-ج-ن-يŸÒا ›وؤؤ-سسم ع-فد ا-م
.ةÒخأ’ا عيباسسأ’ا
عيب يسسنرفلا يدانلا يؤني ’ لباقŸا ‘ هنأا ¤إا تراسشأاو

بعÓلا Úب قافتا دجؤي ’و ،يرا÷ا ماعلا فيسص هبع’
.فيسصلا ؤتاكÒم لÓخ هليحر ةيناكمإا ىلع نير ةرادإاو
ىلع Úيسسنرفلا ىنغأا نم دعي نير كلام نأا ¤إا تتفلو
ديردم لاير نم تايرغم يأا همهي نل اذل ،⁄اعلا ىؤتسسم
 .ورؤي نؤيلم07 ¤إاÚ 06ب حواÎي ضضرعب
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ديولف جروج لتقم

تاجاجتح’ا عقو ىلع ةيركسسعلا ةسسسسؤوملاو بمارت نيب عارسص
ةيكيرمأا ندم يف ةديدج تارهاظمو ةلادعلا قيقحتب تابلاطم ^

نم دارفأا دي ىلع ديولف توم ىلإا ىدأا ““ةيرصصنعلا ءابو““ نإا هنيبأات مصسارم لÓخ ،ديولف جروج ةرصسأا يماحم لاق
.يصضاملا رهصشلا ةيكيرمألا ةطرصشلا

عراوسش ىلإا نيرهاظ-ت-م-لا فآلا جر-خو ^
ىلع رسشاع-لا مو-ي-ل-ل ة-ي-ك-ير-مألا ند-م-لا
تاريسسم يف ،ديولف لتقمب ديدنتلل يلاوتلا
.ريبك دح ىلإا ةيملسسلاب تمسستا
في-ف-خ-ت ند-م-لا ن-م د-يد-ع-لا تد-ه-سشو
يف لوؤوسسم لاقو ،لاوجتلا رظح تاءارجإا
ىلإا تلسسرأا يتلا تاوقلا نإا عافدلا ةرازو
اهب ةناعتسسلا لامتحل نطنسشاو ةق-ط-ن-م
نم تا-جا-ج-ت-حلا ى-ل-ع ةر-ط-ي-سسلا ي-ف
ةيلو يف اهدعاوق ىلإا دوعت نأا عقوتملا
.انيلوراك ثرون
نيبأاتلا مسسارم سصاخسشألا تا-ئ-م ر-سضحو
ىقلأا ثيح ،سسيلوباينيم يف تميقأا يتلا
.ءاثر ةملك نوتبراسش لآا يقوقحلا طسشانلا
يذلا ةطرسشلا لجر ،نيفوسشت كيريد مهُتاو

هريذحت مغر ديولف قنع ىلع هتبكرب طغسض
باكتراب ،““سسفنتلا ع-ي-ط-ت-سسي ل““ ه-نأا ن-م
نمو ةينا-ث-لا ة-جرد-لا ن-م ل-ت-ق ة-م-ير-ج

نينثلا موي ةمكحملا مامأا لثمي نأا ررقملا
.لبقملا
مايألا لÓخ تارهاظتلا مظعم تمسستاو
هتباسش اهسضعب نأا ديب ،ةيملسسلاب ةيسضاملا
لاوجت رظح سضرُفو ،بغسشو فنع لامعأا

.ندملا نم ددع يف
فيك ،ديولف قيقسش ،ديولف زينوليف فسصوو
ديولفو وه ناك امدنع ةريقف ةرسسألا تناك

.اراغسص
لك ءاج دقل ،نونجم لجر نم هل اي““ :لاقو

هنأا سشهدم رمأل هنإا ،يقيقسش ةيؤورل ءلؤوه
.““بولقلا نم ريثكلا سسمل
نل““   نوتبراسش لآا يقوقحلا طسشانلا لاقو
يتلا تاجاجتحلا ىلا ةراسشإا يف ،““فقوتن
:فا-سضأاو .ة-ي-ك-ير-مأا تا-يلو ا-هد-ه--سشت
ةلاد-ع-لا ما-ظ-ن ر-ي-غ-ن ى-ت-ح ل-سصاو-ن-سس““
.““هلمكأاب
ديولف ةسصق نإا ،ةرثؤوم ةملك لÓخ ،لاقو
.اكيرمأا يف دوسسلا ةياكح دسسجت
موي لك ثدحي ديولفل ثدح ام““ :فاسضأاو
تامدخلا يفو ،ميلعتلا يف ،دلبلا اذه يف
ةا-ي-ح-لا تلا-ج-م ل-ك ي-فو ،ة--ي--ح--سصلا
جروج مسساب فقنل تقولا ناح .ةيكيرمألا
.““انقانعأا نع مكتابكر اوعفرا :لوقنو

يف ىرخأا نيبأا-ت م-سسار-م ىر-ج-ُت فو-سسو
انيلوراك ثرون ةيلوب ديولف سسأار طقسسم
موي نتسسويه يف هتدلب يفو ،تبسسلا مويلا
.نينثلا

كاراب ،قباسسلا ي-ك-ير-مألا سسي-ئر-لا لا-ق
،ديولف ةافو ذنم هل ويديف لوأا يف ،امابوأا
يأاب ةنراقم ةقيمع تناك تارها-ظ-ت-لا نإا

نييكيرمألا اعدو ،هتايح يف هدهاسش ءيسش
تÓكسشملا عم لماعتلل ةسصرفلا مانتغا ىلإا
.عمتجملا يف ةنماكلا
ءاج ،نايحألا نم ريثك يف““ :امابوأا لاقو

نم سصاخسشأا ن-م ف-ن-ع-لا اذ-ه ن-م ءز-ج
.““مكنومحيو مكنومدخي مهنأا سضرتفملا
،نومهم مكنأا اوفرعت نأا مكديرأا““ :فاسضأاو
،ةمه-م م-ك-تا-ي-ح نأا او-فر-ع-ت نأا م-كد-يرأا
.““ةمهم مكمÓحأاو
،لكرام ناغيم ،سسكسسا-سس ة-قود تث-ب ا-م-ك
تلاقو ،ديولف ةافو نأاسشب ةيسصخسش ةلاسسر
ةريخألا ثادحألا نأاو ،ة-م-ه-م ه-تا-ي-ح نإا
.ةرمدم تناك
لكيامل ةزراب تلاح دعب ديولف ةافو يتأاتو
،يروزيم ة-يلو-ب نو-سسجر-ي-ف ي-ف نوار-ب
نمم مهريغو ،كرويوين يف رنراغ كيرإاو
تاونسسلا ي-ف دو-سسلا ةا-ي-ح ة-كر-ح اودا-ق
.ةريخألا
ديولف ةافو ببسسب بسضغلا ةلاح سسكعت امك
ماد-ع-نا بب-سسب طا-ب--حإلا ن--م تاو--ن--سس
ي-عا-م-ت-جلا ز-ي--ي--م--ت--لاو ةاوا--سسم--لا
.يداسصتقلاو

ةصسصسؤوملاو بمارت نيب عارصص
تاجاجتحلا عقو ىلع ةيركصسعلا
سسيئرلا ةقÓع ىل-ع ر-ي-ط-خ ر-تو-ت م-ّي-خ

ة-سسسسؤو-م-لا-ب بمار-ت د-لا-نود ي-كر-ي-مألا
كرام عافدلا ريزو سضفر امدعب ةيركسسعلا
رسشنل سضي-بألا تي-ب-لا د-ي-سس ةو-عد ر-ب-سسإا
امنيب تاجاجتحلا ىلع ةرطيسسلل سشيجلا
يف ة-ق-با-سس ةزرا-ب تا-ي-سصخ-سش تد-ق-ت-نا
يطاعت ةقيرط سسيتام ميج اهنيب نوغاتنبلا
.تارهاظتلا عم بمارت
نوناق ى-لإا ءو-ج-ل-لا د-يؤوأا ل““ ر-ب-سسإا لا-قو
دئاعلا نوناقلا ىلإا ةراسشإا يف ،““ةسضافتنلا
بمار-ت ى-ع-سس يذ-لاو7081 ما-ع-لا ى--لإا
نم نيحلسسم رسصانع رسشن فدهب هليعفتل
دهسشت يتلا ندملا ىلع ةرطيسسلل سشيجلا
.تاجاجتحا
لبق سشيج-لا-ب تق-ح-ت-لا ا-مد-ن-ع““ بت-كو

دييأا-ت ى-ل-ع تم-سسقأا ،ا-ما-ع05 ى-لاو-ح
نأا اموي ليختأا مل ...هنع عافدلاو روتسسدلا
نكمي ،هسسفن نيميلا نودؤوي نيذلا دونجلا
،فورظلا تناك امه-م ،ر-مألا او-ق-ل-ت-ي نأا

،““مهينطاومل ةيروتسسدلا قوقحلا كاهتنل
.رهاظتلا قح ىلإا ةراسشإا يف
نم سسيئرلل ةحسضاولا ةسضراعملا تززعو
ثودح رطخ ةيسسايسس ريغ تايسصخسش لبق
.ةيركسسعلاو ةيندملا تاقÓعلا يف قاقسش
نع عجارت يكر-ي-مألا عا-فد-لا ر-يزو ن-ك-ل

لّوحي هنأاب تاماه-تلا ع-قو ى-ل-ع ه-ف-قو-م
.بمارت يديأا يف ةيسسايسس ةادأا ىلإا سشيجلا

ت’اكو^

انوروك
 ليزاÈلاب ةليقث ةليسصح

6 ملاعلا يف انوروك يباسصم ددع زواجت ^
ديزي ام مهنم ي-فو-ت ،ا-ف-لأا466و نييÓ-م
نييÓم3 نم رثكأا ىفاعتو ،افلأا193 ىلع
هتاذ عقوملا قفو ،912و
،ةيقيرفألا ةراقلا يف مهددع زواجت امنيب

تايفولا ددع غلب امنيب ،افلأا071ـلا زجاح
.557و فلآا4
نإاف ،““رتيم دلروو““ ع-قو-م ما-قرأا بسسح-بو

ءارمسسلا ةراقلا مومع يف نيباسصملا ددع
لسصيل ،ة-با-سصإا294و فلآا6ـب ع-ف-ترا
.774و افلأا171 ىلإا يلامجإلا
انوروك سسوريف اياحسض ةل-ي-سصح ل-سصاو-تو
ثي-ح ،عا-ف--ترلا ““91-ديفوك““ دجت-سسم-لا

ددعب اديدج ايسسايق امقر ليزاربلا تلّجسس
يف ةبسسن ىلعأا ثلا-ث ح-ب-سصت-ل ،تا-ي-فو-لا
يف تايفولا ددع كلذب ةزواجتم ،ملاعلا
رئازجلا تنلعأا امنيب كلذ يتأاي ،ايلاطيإا

.ايجيردت رجحلا عفر ءدبل اهتطخ نع
ي-ف ة-ح-سصلا ةرازو ما-قرأا ر--خآا ر--ي--سشتو
لÓخ غلب تايفولا ددع نأا ىلإا ليزاربلا
يلامجإا لسصيل3741 ،ةيسضاملا ةعاسس42ـلا

نم12043 ىلإا دÓبلا يف تا-ّي-فو-لا دد-ع
تلّجسس نيح ي-ف ،ة-با-سصإا149416 ل-سصأا
310432 ل-سصأا ن-م ةا--فو98633 ايلاط-يإا
.ةباسصإا
ةرازو تنلعأا ،كلذك ةينيتÓلا اكريمأا يفو
2444 ليجسست نع كيسسكملا يف ةحسصلا

انوروك سسور-ي-ف-ب ةد-يد-ج ة-با-سصإا ة-لا-ح
،ةديدج ةافو618و سسيمخلا موي دجتسسملا
تاباسصإÓل يلامجإلا ددعلا عفتري كلذبو
ىلإا تايفولا ددعو086501 ىلإا دÓبلا يف
54521.
تاطلسسلا تلّجسس ،ةدحتملا تايلولا يفو
سسوريف ءاّرج ةافو1201 سسيمخلا ءاسسم
42ـلا تاعاسسلا لÓخ ّدجت-سسم-لا ا-نورو-ك
ةمجانلا تايفولا يلامجإا لسصيل ،ةيسضاملا

801 نم رثكأا ىلإا دلبلا اذه يف ءابولا نع
ةعماج اهتّدعأا ةليسصح بسسحب ،ةافو فلآا

.زنكبوه زنوج
يف سسوريفلاب نيباسصم-لا دد-ع ى-ط-خ-تو
،افلأا078و انويل-م  ةد-ح-ت-م-لا تا-يلو-لا
.سصخسش فلأا584 يفاعت نلعُأاو
ةحسصلا ةنجل تلاق  ،ن-ي-سصلا ي-ف ا-م-ن-ي-ب
سسمخ تلجسس دÓبلا نإا ةعمجلا ةينطولا
ا-نورو-ك سسور-ي-ف--ب ةد--يد--ج تا--با--سصإا
نم ةدفاو اهلك ،سسيمخلا  موي دجتسسملا
اهيلع ره-ظ-ت م-ل تلا-ح ثÓ-ثو جرا-خ-لا
.سضرملا سضارعأا
سضرف ةيلخادلا ةرازو تنلعأا ،ايكرت يفو

61 يف ،دحألاو تبسسلا يموي لوجتلا رظح
را-سشت-نا ن-م د-ح-لا دو-ه-ج ن-م-سض ،ة-يلو

.دجتسسملا انوروك سسوريف ةحئاج
اهنإا ةيرسصملا ةحسصلا ةرازو تلاق ،ايبرع
2511و ،سسوريفلاب ةديدج ةافو93 تلجسس
.سضرملا نم تفاعت تلاح604و ،ةباسصإا
يلا-م-جإا نأا ،نا-ي-ب ي-ف ةرازو-لا تفا-سضأاو
اهنيب ،ةلاح767و افلأا92 غلب تابا-سصإلا

.ءافسش ةلاح657.7و ةافو621.1
ةح-سصلا ةرازو تن-ل-عأا ،ا-ي-نا-ت-يرو-م ي-فو
93و ،تايفو ثÓث ليجسست ة-ي-نا-ت-يرو-م-لا
.فاعت تلاح ينامثو ةديدج ةباسصإا
ةينميلا ةمو-ك-ح-لا تن-ل-عأا ،ن-م-ي-لا ي-فو
تايفولا ةليسصح نأا ،ايلود اهب فر-ت-ع-م-لا
يف دجتسسملا انوروك سسوريف نع ةمجانلا
تزواجت اهترطيسسل ةع-سضا-خ-لا ي-سضارألا

.001ـلا ةبتع
ناك-سسلاو ة-ما-ع-لا ة-ح-سصلا ةرازو تد-كأاو
روسصنم هبر دبع سسيئرلا ةموكحل ةعباتلا

43 ليجسست ،سسيمخلا سسمأا ءاسسم ،يداه
سضرم ببسسي يذلا سسوريفلل ةديدج ةلاح

.تايفو سسمخ كلذ يف امب ،““91-ديفوك““
تاباصصإلا يف سسوملم عجارت و
يف يصسايق عافترا دعب انوروكب

ناريإا
ليجسست ةي-نار-يإلا ة-ح-سصلا ةرازو تن-ل-عأا

انوروك سسوري-ف-ب ةد-يد-ج ة-با-سصإا6882
عافتراو ةي-سضا-م-لا ة-عا-سس42ـلا لÓ--خ

.ةافو ةلاح36و ،651761 ىلإا يلامجإلا
م-ت““ :ة-ع-م-ج-لا ،ةرازو-لا نا-ي-ب ي-ف ءا-جو
يلامجإا غل-ب-ي-ل ة-با-سصإا6882 لي-ج-سست
مهنم ،651761 انوروك سسوريفب تاباسصإلا

ةلاح يف انوروك سسوري-ف-ب ا-با-سصم3752
ةلاح36 ليجسست مت امك ،ةجر-ح ة-ي-ح-سص
تايفولا يلا-م-جإا ح-ب-سصي-ل ةد-يد-ج ةا-فو
4318““.
ن-ي-مو-ي-لا راد-م ى-ل-ع نار--يإا تل--ج--سسو
تاباسصإلاب ة-ل-ي-سصح ى-ل-عأا ن-ي-ي-سضا-م-لا
ةلاح4753 عقاوب انوروك سسوريفب ةيمويلا

ةباسصإا4313و ،سسي-م-خ-لا سسمأا ةد-يد-ج
.ءاعبرألا

دوعت انوروكب تاباصصإلا ..رطق
نيفاعتملا ةليصصحو عافترÓل

افلأا04 زواجتت
نع رطق يف ةماعلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
انوروك سسوريف-ب ة-با-سصإا4571 ليج-سست

عم ةنراقم ةيسضام-لا ة-عا-سس42ـلا لÓ-خ
ام ،قباسسلا يمويلا ة-ي-ئا-سصحإا ي-ف1851
ىلإا ة-ط-سشن-لا تلا-ح-لا ي-لا-م-جإا ع-فر-ي
11542.

ةديدج ايجولونكت ربتخت وكصسوم
نيباصصملا ىصضرملا جÓعل

انوروك سسوريفب
ايجولون-ك-ت را-ب-ت-خا ي-ف و-ك-سسو-م تأاد-ب

ن-ي-با-سصم-لا ى-سضر-م-لا جÓ-ع-ل ةد-يد--ج
جÓعلا ايجولونكت يهو انورو-ك سسور-ي-ف-ب
.نخاسسلا نيجسسكألاب
ثوحبلل ““يكسسفوسسوفيلكسس““ دهعم ىلوتو
يف ىلوأا ةبرجت ءارجإا فاعسسإلاو ةيبطلا

ايجولونكت دهعملا ربتخاو .لاج-م-لا اذ-ه
52 ىلع نخاسسلا نيجسسكألاب مدلا بيسصخت

ةلوج001 نم رثكأا تيرجأا دقو .اسضيرم
.ديدجلا جÓعلل
ةنجل يف وسضع-لاو د-ه-ع-م-لا ر-يد-م لا-قو
، ايسسور ي-ف ا-نورو-ك سسور-ي-ف ة-ح-فا-ك-م
جÓع ايجولونكت نإا ،فوكيرتي-ب ي-غر-ي-سس
م-ه-مد بي-سصخ-ت ق-ير-ط ن-ع ى-سضر-م--لا
نيذلا ىلع ربتخت  نخا-سسلا ن-ي-ج-سسكألا-ب
نكمي ىرخأا ةريطخ سضارمأا مهيدل تسسيل
مهمد بي-سصخ-ت ن-م ى-سضر-م-لا ع-ن-م-ت نأا
،ديدجلا جÓعلا نم ةياغلاو .ني-ج-سسكألا-ب

نم سضيرملا عنم يه ،دهعملا ريدم بسسح
سسفنتلا زاه-ج ماد-خ-ت-سسا ى-لإا لا-ق-ت-نلا
.يعانطسصلا
ديدجلا جÓعلا نأا ىلإا فوكيرتيب ،راسشأاو
ىرخأا عاونأا مادختسسا بناج ىلإا مدختسسي

يف نوكراسشملا ءابطألا دافأاو .جÓعلا نم
نسسحتت ىسضرملا ةحسص ةلاح نأاب ةبرجتلا
نخاسسلا نيجسسكألاب مهمد بيسصخت  دعب
.سسفنتلا يف ةبوعسص نوهجاوي اودوعي ملو

ت’اكو ^

ايبيل
نابرعلاو ةنوهرت ىلع اهترطيسس نلعت قافولا ةموكح تاوق

ةمسصاعلا ناكسس نم ةريفغ عومج تجرخ ^
،عراو-سشلا ى-لإا سسي-م-خ-لا   ءا-سسم ة-ي-ب-ي-ل-لا
ىلع قافولا ةموكح تاوق ةرطيسسب لافتحÓل
د-قو .سسل-بار-ط-ل ة-يرادإلا دود-ح-لا ل-ما-ك
لخاد تل-غو-ت ا-ه-نأا قا-فو-لا تاو-ق تن-ل-عأا
قرسش بونج ةنوهرت ةنيدمل ةيرادإلا دودحلا

.اهيلع ةرطيسسلا ةداعتسسل اديهمت سسلبارط
يسسائر-لا سسل-ج-م-لا سسي-ئر ه-ئا-ق-ل لÓ-خو
جارسسلا زياف ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكحل
سسيئرلا دّهعت ،ةرقنأاب يروهمجلا رسصقلا يف
معد ةلسصاومب ناغودرأا بيط بجر يكرتلا

نأا جار-سسلا د-كأا ا-م-ن-ي-ب ،قا-فو-لا ة-مو-ك--ح
رتفح ةفيلخ دعاقتملا ءاوللا دسض ةكرعملا

ةرطيسس ط-سسبو ناود-ع-لا ر-حد-ل ةر-م-ت-سسم
.هريبعت بسسحب ،نطولا عوبر ىلع ةلودلا
سسلبارط عراوسش نييبيل-لا تار-ي-سسم تبا-جو
طسسو ءادهسشلا ة-حا-سس ي-ف ا-ق-حل تق-ت-لاو
وقئاسس قلطأا ا-م-ي-ف ،لا-ف-ت-حÓ-ل ة-ن-يد-م-لا
لاتقلا ءاهتناب احرف هيبنتلا قاوبأا تارايسسلا

ىلإا نيحزانلا ةدوع ءدبو ةيبيللا ةمسصاعلا يف
.مهلزانم
رهظت عطاقمو اروسص نيحزانلا سضعب رسشنو
ماق امنيب ،رامد-لا ا-ه-لا-ط ي-ت-لا م-ه-لزا-ن-م
ةسصاخ لسصاوت ع-قاو-م ل-ي-ع-ف-ت-ب نو-ط-سشا-ن
مهلزانم ميمرت ي-ف ن-ي-حزا-ن-لا ةد-عا-سسم-ب
تايلمعلل ا-حر-سسم تنا-ك ي-ت-لا ةرر-سضت-م-لا
.ةيركسسعلا
سضرف نم قافولا ة-مو-ك-ح تاو-ق تن-ك-م-تو
رثإا ،سسلبارط ةنيدم لماك ىلع ا-ه-تر-ط-ي-سس

دعب ةمسصاعلا دودح نم رتفح يلتاقم درط
4 يف رتفح تاوق موجه نم ارهسش41 وحن
ترفسسأاو ،يسضاملا ماعلا نم ناسسي-ن/ل-ير-بأا
ايندم261 لتقم نع ةيركسسعلا تاي-ل-م-ع-لا
سصخسش فلأا003 ريجهتو005 نم رثكأا حرجو
.مهلزانم نم
يرا-م-سسم-لا د-م-حأا ن-ل-عأا ل-با-ق-م--لا ي--ف
ةملك يف- رت-ف-ح تاو-ق م-سسا-ب ثد-ح-ت-م-لا

،سسلبارط جراخ هتاوق زكرمت ةداعإا -ةلجسسم
فقوب ينطولا قافولا ةموكح مازتلا طرسش
.رانلا قÓطإا
ر-ت-ف-ح تاو-ق ةدا-ي-ق نإا يرا-م-سسم-لا لا-قو
ةنجل يف ةكراسشملا فانئ-ت-سسا ى-ل-ع تق-فاو
ةثعبلا ةيا-عر-ب (5 +5) ران-لا قÓ-طإا ف-قو
ةيلود تاوعدل ةباجتسسا ،ايبيل ي-ف ة-ي-م-مألا
يرامسسملا حّولو .يسساي-سسلا ل-ح-ل-ل ا-م-عدو
قيلعتو ةيركسسعلا تا-ي-ل-م-ع-لا فا-ن-ئ-ت-سسا-ب
ةموكح مزتلت مل اذإا ،ةنجللا يف ةكراسشملا
.رانلا قÓطإا فقوب قافولا

اهنإا قا-فو-لا تاو-ق تلا-ق ،كلذ نو-سضغ ي-ف
ة-ن-يد-م-ل ة-يرادإلا دود-ح-لا ل-خاد تل-غو-ت
اهرابتعاب ،سسلبارط قرسش بو-ن-ج ة-نو-هر-ت
ةيبرغلا ةقطنملا يف رتفحل ريخألا لقعملا

.ايبيل نم
هلوق ثدحتملا نع لوسضانألا ةلاكو تلقنو
،ةنوهرت رسصاحت قافو-لا ة-مو-ك-ح تاو-ق نإا

ترداغ رتفح ايسشيلم بل-غأا نأا ى-لإا ار-ي-سشم
دهسشت ةنوهرت نأاو ،بونجلا هاجتاب ةنيدملا

نيح نم عمسسُيو ،تÓئاعلل ةريبك حوزن ةلاح

طسسو ،اهلخاد ران قÓطإا تاوسصأا رخآا ىلإا
.كابرإلا نم ةلاح
قافولا ةموكح تنلعأا ،تاروطتلا هذه ءازإاو
ةنيدمل رييسست سسل-ج-م ل-ي-ك-سشت سسي-م-خ-لا
دمحأا دمحم يلع دمحم ةسسا-ئر-ب ة-نو-هر-ت
وحن قافولا تاوق مدقت عم ،ءاسضعأا ةسسمخو
.اهيلع ةرطيسسلل اديهمت ةنيدملا
باو-ن-لا سسل-ج-م سسي-ئر ا-عد قا-ي-سسلا ي-فو
،ةلايسس ةدومح سسلبارط يف دقعنملا يبيللا
قاحتلÓل قربط يف سسلجملا ناملرب ءاسضعأا
ةمسصاعلا يف باونلا سسلجم ىلإا مامسضنلاو
ل-م-ح-تو م-ه-ما-ه-م ة-سسرا-م-م-ل ،ة-ي-ب-ي-ل-لا

.مهتايلوؤوسسم
يسسائرلا سسلجملا سسيئر ىقتلا ،ةرقنأا يفو
جارسسلا ز-يا-ف ة-ي-ب-ي-ل-لا قا-فو-لا ة-مو-ك-ح-ل
بي-ط بجر ي-كر-ت-لا سسي-ئر-لا سسي-م--خ--لا
.ناغودرأا
لسصاوتسس هدÓب نأا يكرتلا سسيئرلا دكأا دقو
تاردابملا لكو ينطولا قافولا ةموكح معد
ىلإا راسشأاو ،ايبيل يف مÓسسلا قيقحتل ةيلودلا

يف ةديدج ةيسسايسس ةلحرم يف ءدبلا ةرورسض
تاهجلاو ةدحت-م-لا م-مألا ا-ها-عر-ت ا-ي-ب-ي-ل
.ةنماسضلا
رتفح دعا-ق-ت-م-لا ءاو-ل-لا نا-غودرأا ف-سصوو
يقيقحلا ههجو ر-ه-ظأا““ يذ-لا ي-بÓ-ق-نلا-ب
معدت تاموكحو لود كان-هو ..ه-تا-م-ج-ه-ب

ةيسصخسش معد اننكم-ي ل :م-ه-ل لو-قأا ر-ت-ف-ح
سصخسشلا اذه ،ةيبيللا ةمحللا مده تلواح
.““يبيللا جيسسنلا قزم نم وه

دسض ةكرعم-لا نإا جار-سسلا لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-م
ةرطيسس طسسبو ناودعلا رحدل ةرمتسسم رتفح

.هريبعت بسسحب ،نطو-لا عو-بر ى-ل-ع ة-لود-لا
ناغودرأا عم يفحسص رم-تؤو-م لÓ-خ- دد-جو
يذلا رتفح عم سضوافتلا هسضفر -ةرقنأا يف
نم لك ةبسساحمب دعوتو ،يبÓقنلاب هفسصو
.نييبيللا لتق يف مهاسس
يتلا لودلا قافولا ةمو-ك-ح سسي-ئر بطا-خو
راوسسأا ىلع متر-سسخ““ Ó-ئا-ق ر-ت-ف-ح م-عد-ت

،““انع مكديأا اوفك ..سسلبارط
كلتمت ايبيل““ نأا ناغودرأا ابطا-خ-م فا-سضأاو
نواعتلل ةسصرف انيد-لو ،ة-سضه-ن-لا تا-مو-ق-م
ةدوعو مكعم نواعتلا ىلإا علطت-نو ،ر-م-ث-م-لا
.““ايبيل ىلإا ةيكرتلا تارامثتسسلاو تاكرسشلا

يكريمألا فقوملا
يكريمألا ريفسسلا لاق ،ل-سصت-م رو-ط-ت ي-فو
ف-قو-م ّنإا د-نلرو-ن درا-سشت-ير ا-ي-ب-ي-ل ىد-ل
هنأا وه ايبيل يف يرجي امم ةدحتملا تايلولا
ّنأا ىلإا اريسشم ،كانه عازنلا فقوتي نأا بجي
.ةدعاسسملا ميدقتل اهذوفن مدختسستسس هدÓب
فارطأÓل هدÓب ةلاسسر ّنأا د-نلرو-ن ر-ب-ت-عاو
ةذفانلاب اهفسصو ام اولغتسسي نأا يه ةيبيللا
تاسضوافملا يف اوطرخني نأاو ،ة-حو-ت-ف-م-لا
ىلإا لسصوتلا دعب ه-ّنأا فا-سضأاو .ة-ي-ن ن-سسح-ب
ديدحت نييبيللا ىلع بج-ي ي-سسا-ي-سس قا-ف-تا

،مهيسضارأا ىلع ة-ي-ب-ن-جألا تاو-ق-لا ر-ي-سصم
ةرداغم ةقزترملا عيمج ىلع ّنأا ىلع ددسشو
.نييبيلل اهكرتو ديعسصتلا نم دحلاو ايبيل

ت’اكو ^
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يذلأ ,ءاقللأ أذه ‘ نوكراششŸأ ركذو ^
ةلوفطلل يŸاعلأ موي-لأ ة-ب-شسا-نÃ م-ظ-ن
,ةنشس لك نم وينوي نم —افلل فداشصŸأ
‘ رئأز÷أ اهتققح يتلأ تأزا‚’أ لكب

نم اميشس’ ,لفطلأ قوقح ةيامح لا‹
ةيلودلأ ةيقافت’أ ىل-ع ع-ي-قو-ت-لأ لÓ-خ

سصاخ نو-نا-ق رود-شصو ل-ف-ط-لأ قو-ق◊
لجأ نم5102 ‘ لفطلأ قوقح ةيامحب
,هل دعأو لبقتشسم نامشضو هقوقح ةيقرت

بوجو ى-ل-ع تقو-لأ سسف-ن ‘ ن-يز-كر-م
Êاعت تلأز ام ي-ت-لأ سصئا-ق-ن-لأ كرأد-ت

لشصأوتلأ زيزعت لÓخ نم ةئفلأ هذه اهنم
Úشس– ة-ي-قر-تو ةر-شس’أ دأر--فأ Úب ا--م
ة-ح-شصلأو ة-يذ-غ-ت-لأو ة-ي-بÎلأ ىو-ت-شسم
.هيفÎلأو

ظ---فاfi تشضر---ع ,را---ط’أ أذ----ه ‘
تائفلأ ةيامح بتكم ة-شسي-ئر ،ة-طر-ششلأ
Úمشساي ،ةيئا-شضق-لأ ة-طر-ششلا-ب ة-ششه-لأ

لا‹ ‘ ا-ه-عا-ط--ق تأزا‚أ ،سصأو--خ
‘ ةلوذبŸأ دوه÷أو ةلوف-ط-لأ ة-يا-م-ح

ةزÈم ,ا-نورو-ك ءا-بو-ل يد--شصت--لأ لا‹
كÎششŸأ لمعلأ قيشسنتو زيزع-ت ة-ي-م-هأ

عمتÛأو ةين-عŸأ تا-عا-ط-ق-لأ ل-ك ع-م
ة-ي-ئا-قو ج-مأر-ب ع-شضو ل-جأأ ن-م ÊدŸأ
هذه ةدئافل ةدعأو ةيوبرتو ة-ي-شسي-شس–و
.عمتÛأ ‘ ةحيرششلأ
اهتق-ق-ح ي-ت-لأ تأزا‚’أ ل-ك-ب تر-كذو
ةلوفطلأ ةدئافل ينطولأ ن-م’أ ح-لا-شصم
ةيعوتلأو سسيشسحتلأ تÓم-ح لÓ-خ ن-م
رج◊أ قيبطت ءأرج تÓئا-ع-لأ ةد-ئا-ف-ل
¤أ لافط’أ جورخ نود لاح ا‡ يحشصلأ
,تيبلأ ‘ ءاقبلأو بعلل عشسأولأ ءاشضفلأ

سصي--شصخ--ت را--ط’أ أذ--ه ‘ ” ثي---ح
ي-عا-م-ت-ج’أ ل-شصأو-ت-لأ Èع ع-ي-شضأو-م
لماعتلأ ةي-ف-ي-ك لو-ح مÓ-ع’أ ل-ئا-شسوو
قرطب فيرعتلأو عشضولأ ع-م ل-عا-ف-ت-لأو
¤أ عامت-شس’أو لا-ف-ط’أ ع-م ل-شصأو-ت-لأ
ةيفطاعلأ ةياعرلأ مهحنمو مه-ت’ا-غ-ششنأ

مهتبقأرمو يعامتج’أ دعا-ب-ت-لأ ل-ظ ‘
تايجولونكت لامعتشسأ ةق-ير-ط ‘ ا-شضيأ
نأأ ¤إأ ةÒششم ,لا-----شصت’أو  مÓ------ع’أ

ديزي ام تشصشصخ ينطولأ نم’أ حلاشصم
ةنشسلأ ةيأدب ذنم يوعوت طاششن839 نع
يعأذأ طاششن697 ¤أ ةفاشضإ’اب ةيرا÷أ
ةقفأرŸأ نامشض عم يزف-ل-ت طا-ششن82و
.لافطأÓل ةيشسفنلأ

اماقرأ ةثدحتŸأ تمدق ,ىرخأ ةهج نم
فرظ ‘ ةلجشسŸأ لاف-ط’أ ح-ن-ج لو-ح

” هنأ ¤أ ةÒششم ,ةيشضاŸأ رهششأأ عبر’أ
6671 مهنيب ن-م ،ة-ي-شضق0871 ليج-شست

ةقرشسلأ ةرهاظب اشساشسأ قل-ع-ت-ت ة-ح-ن-ج
فأرحن’أو يد-م-ع-لأ حر÷أو بر-شضلأو
.تأردıأ يطاعتو
ةÎفلأ سسفن لÓخ ” هناب اشضيأ تركذو
تشضرعت ةيحشض0791  ليجشست ةروكذŸأ
تأءأدتع’أو يدم-ع-لأ حر÷أو بر-شضل-ل

ثداح003 ليجشست بناج ¤أ ةيشسن÷أ
43 و لافط’أ ةح-ير-ششب ة-شصا-خ ›ز-ن-م
.لوشست ةلاح
لاشصت’أ ةي-ل-خ سسي-ئر د-كأأ ,ه-ت-ه-ج ن-م
نمأÓل ةماع-لأ ة-ير-يدŸا-ب ة-فا-ح-شصلأو
رمعأأ ،ة-طر-ششل-ل لوأ د-ي-م-ع ,ي-ن-طو-لأ
عاطق هيلوي يذلأ مامته’أ““ ىلع ،مورعل
سسيشسحتلأ م-عد لاÛ ي-ن-طو-لأ ن-مأ’أ
لÓ-خ ن-م لا-ف-ط’أ هاŒ ة-ي--عو--ت--لأو
Èع ةلشصأوتŸأ ةيشسي-شسح-ت-لأ ه-ت-ط-ششنأأ
Úمثت ¤أ ةفاشضإ’اب ةيمومعلأ تأءاشضفلأ
ةشصاخ ةيلخأد ءأرشضخ ماقرأأ ثأدحتشسأ
نمأأÈ 84ع يشسفنلأ ءا-غ-شص’أ ا-يÓ-خ-ب
ة-ع-با-تŸأو ة-ق-فأرŸا-ب م--ت--ه--ت ة--ي’و
ةÎف لÓخ ةشصاخ لافطأÓل ةي-نا-شسف-ن-لأ
عم ملقأاتلأ نم مهنيك“و يحشصلأ رج◊أ

ة-نا-ع-ت-شس’ا-ب ي-ح-شصلأ ع--شضو--لأ أذ--ه
.““لاشصتÓل ةثيد◊أ تايجولونكتب
ةينطولأ ةئيهلأ ة-شسي-ئر تر-كذ ,ا-هرود-ب

Ëرم ,لفط-لأ قو-ق-ح ة-ي-قر-تو ة-يا-م◊
اهتق-ق-ح ي-ت-لأ تأزا‚’أ ل-ك-ب ,‘ر-شش
نأأ ¤أ ةÒششم ,ةلوفطلأ ةدئافل اه-ت-ئ-ي-ه
ل-ك-ل ح-م-شس (11-11) ر-شضخأ’أ م-قر--لأ
غيلبت-لأ ل-جأ ن-م لا-شصت’ا-ب Úن-طأوŸأ
ةزÈم ,لافط’أ ةلماعم ءوشسب راطخ’أو
عمتÛأ عم لمعلأ قيشسنتو زيزعت ةيمهأ
كرأدتو لف-ط-لأ قو-ق-ح ة-ي-قÎل ÊدŸأ
.لاÛأ ‘ ةلجشسŸأ سصئاقنلأ
تقلت““ اهتئيه نأاب ‘رشش ةديشسلأ تلاقو

فرظلأ أذه ‘ ةيفتا-ه تاŸا-ك-م ةد-ع
تÓئاع-لأ فر-ط ن-م بع-شصلأ ي-ح-شصلأ
نيذلأ مهلافطأأ تاكولشس نع اهتغلبأ يتلأ
ببشسب قيشض طيfi ‘ م-ه-شسف-نأ أود-جو
,““مهتيشسفن ىلع رثأ ام أذهو انوروك ءابو
ن-م بأÎق’أ““ ة-ي-م--هأأ ى--ل--ع ةدد--ششم
م-ه-ح-ن-مو فور-ظ-لأ هذ-ه ‘ لا-ف-طأ’أ
نشسحو ة-مزÓ-لأ ة-ي-ف-طا-ع-لأ ة-يا-عر-لأ

مهلامعتشسأ ىدل مهتبقأرمو مه-ت-ل-ما-ع-م
لا-شصت’أو مÓ-ع’أ تا-ي-جو-لو--ن--ك--ت--ل
.““ةثيد◊أ

ةرأزو ثأدحتشساب ة-ب-شسا-نŸا-ب تدا-ششأأو
لاشصت’أو مÓع’أ تايجولونكتو ديÈلأ
ةيبÎلأ ةرأزوو اهت-ئ-ي-ه ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب
ةبقأرÃ ة-شصا-خ ة-ق-ي-ب-ط-ت-ل ة-ي-ن-طو-لأ
يتلأ تنÎن’أ ةكبششل لافط’أ مأدختشسأ

.ةيجيردت ةفشصب اهيلعفت متيشس
ةحشصلأ ةيقÎل ةينطولأ ةئيهلأ سسيئر امأأ
ى-ف-ط-شصم ,(مأرو-ف) ثح-ب-لأ ر-يو-ط--تو

رج◊أ ةلحرم““ نأأ زربأأ د-ق-ف ,ي-طا-ي-خ
ءابو راششتنأ ببشسب سضرف يذلأ يحشصلأ
ةبشسنلاب تايباج-يأ ةد-ع تفر-ع ا-نورو-ك
تح-م-شس ثي-ح ة-ير-ئأز÷أ تÓ-ئا-ع-ل--ل
ىلع عÓط’أو لافط’أ نم Ìكأ برقتلاب
,““مهيلأ عامتشس’أو مهمومهو مهت’اغششنأ

عا--شضو’أ هذ--ه م---غر““ ه---نأ ¤أ أÒششم
عمتÛأ نم ةئفلأ هتهل ةبشسنلاب ةبعشصلأ
Òج-ف-ت-ل ع-شسوأ ءا-شضف ¤أ جا-ت– ي-ت-لأ

ملقأاتلأ وعيرشس لافط’أ نأأ ’إأ اهتاقاط
طق-ف يد-ع-ت-شسي ا‡ تأد-ج-ت-شسŸأ ع-م
.““مهتياعرو مهشسيشس–و مهب لفكتلأ

فيطسسب ةلوفطلا ةيامح ةقرف
طÿا ىلع2488 لبقتسست

401 رسضخأ’ا
تاقÓعلأو لاشصت’أ ةيل-خ سسي-ئر ف-ششك
ةقرفلأ نأاب فيطشس ةي’و نمأا-ب ة-ما-ع-لأ
دق ،ةششهلأ تائفلأ فلم ةعباتÃ ةفلكŸأ
““401““ رشضخأ’أ ا-ه-ط-خ Èع تل-ب-ق-ت-شسأ
ة-قر-ف م-قا-ط فر-شصت ت– عو--شضوŸأو

ايفتاه ’ا-شصتأ2488 ةلوفطلأ ة-يا-م-ح
،لزنŸأ نم بوره““ نع تاغيل-ب-ت ل-م-شش
لكا-ششŸا-ك ةدد-ع-ت-م با-ب-شسأ’ ءا-ف-ت-خأ
ةيشسأردلأ جئاتن-لأ ف-ع-شض وأأ ة-ي-ل-ئا-ع-لأ
ح-لا-شصŸأ تأذ تر-طأأ ا-م-ك  .““ا--هÒغو

ةن-شسلأ ة-يأد-ب ذ-ن-م تا-طا-ششن-لأ د-يد-ع
أدح361 ـب ل-ف-ك-ت-لأ تل-م-شش ة--يرا÷أ

لfi ،ةلماعŸأ ءوشس ،ف-ن-ع-لأ ““ ة-ي-ح-شض
ءأد--ت--عأ لfi ،سضير– لfi ،دا--ع---بإأ

بناج ¤أ ،ءاي◊اب لfl لعف وأأ يشسنج
رطخ ةلاح ‘ ناك اثدح941 ـب لفكتلأ

.مهيلاهأ’ مهميلشست يونعم

11 عقاولا نم

يحسصلا رج◊ا ةÎف لÓخ ةرورسض نم Ìكأا حبسصأا بلطŸا

قيقحتل دوه÷إ قيشسنتو ديحوت ¤إإ ةوعدلإ
ةلوفطلل  ةديدج بشساكم

ةيامحو ةيقرت لوح ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا هتمظن ,ةمسصاعلا رئاز÷اب ءاقل ‘ نوكراسشم دكأا
لجأا نم ÊدŸا عمتÛا تايلاعف اميسس’ ،ءاكرسشلا لك دوهج قيسسنتو ديحوت ةرورسض ىلع ,لفطلا قوقح

.ةلجسسŸا صصئاقنلا كرادتو لافطأ’ا ةئفل بسساكŸا نم ديزŸا قيق–
ل.ع/عمتÛإ مشسق^

ـه1441لاوسش41ـل قفوملا م0202ناوج6تبسسلا

 ةحورطŸا ت’اغسشن’ا دحأا يجولويبلا عونتلا ةيامح
 :ةئيبلل يŸاعلا مويلا ‘

ةمظنألإ ىلع مئاقلإ Òيشستلإ نامشض ةرورشض
ةمإدتشسŸإ ةيجولوكيإلإ

اهشصرح تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ تددج ^
نم يجولويبلأ عونت-لأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ ى-ل-ع
ةمظنأ’أ ىلع مئاقلأ Òيشستلأ نامشض لÓخ

ةيباغلأ تأءاشضفلل ةمأدتشسŸأ ةيجولو-ك-يإ’أ
أذهو ،ةبطرلأو ةفا÷أو ةيمÙأ قطانŸأو

Ãاعلأ مويلأ ةبشسانŸأ ةئيبلل يŸ5 ـل فداشص
ه-ب تدا-فأ ا-م-ب-شسح ،ة-ن-شس ل-ك ن-م و-ي-نو-ي
.اهل نايب ‘ سسيمÿأ سسمأأ لوأ ةيريدŸأ
نم ةدمتشسŸأ لول◊أ نأ ردشصŸأ حشضوأأو
ةلباقو ةمأدتشسم ل-ئأد-ب““ ل-ث“ ة-ع-ي-ب-ط-لأ
،““ةيداشصتق’أو ةيئيبلأ ةيحانلأ ن-م ةا-ي-ح-ل-ل

أأد-بŸأ أذ-ه م-عد--ت ة--ير--يدŸأ نأ أÒششم
ةفلتıأ تايجيتأÎشس’أ لÓخ نم اميشس’
.يجولويبلأ عونتلاب قلعتي اميف ةدمتعŸأ
دق تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ تنا-ك ،ه-ي-ل-عو
ةيومنتلأ تأءأرج’أ ن-م د-يد-ع-لأ تذ-خ-تأ

Ÿغ-ت ة-ه-جأوÒ أŸثأات ن-م د◊أ و خا-نÒهتأ
ءانب ةداعأ لÓخ نم ةعيبطلأ درأوŸأ ىلع
قطانŸأ ةيم-ن-تو ي-با-غ-لأ ثر’أ ة-يا-م-حو
اهتيامحو ءأر-ح-شصلأو بو-ه-شسلأو ة-ي-ل-ب÷أ
.اهزيزعتو
ةيتاب-ن-لأ فا-ن-شص’أ ز-يز-ع-ت ا-شضيأ ” ا-م-ك
سضأرقن’اب ةددهŸأ اهنم ةشصاخ ةينأوي◊أو
ءابظلأ) ىÈكلأ ءأرح-شصلأ تا-نأو-ي-ح ل-ث-م
تماق ثيحب (يوأرحشصلأ دهفلأو ن’زغلأو
ةينطولأ ةيجيتأÎشس’أ ريو-ط-ت-ب ة-ير-يدŸأ
ج-ما-نر-ب ع-م نوا-ع-ت-لا-ب ل-م-ع-لأ ة--ط--خو
يوأرحشصلأ دهفلأ ىلع ظافحلل ““ديو‚ور““

دقع لÓخ ن-م ي-ق-ير-ف’أ يÈلأ بل-ك-لأو
ةطخ ريوطتل5102 ‘ ¤و’أ لمع يتششرو
.اهيلع ةقداشصملل7102 ‘ ةيناثلأ و لمعلأ
-ردشصŸأ تأذ ف-ي-شضي-0202 ما-ع نا-كو

” ثيحب يجولويبلأ عونتلل ةبشسنلاب امشساح
ر“ؤوŸاك ةيشسيئر تأرهاظت-ل ط-ي-ط-خ-ت-لأ
سسماÿأ ر“ؤوŸأو يئيبلأ ظفحلل يŸاعلأ

سصاÿأ ““51 بوك““ فأرط’أ ددع-ت-م ر-ششع
·’أ ىدتنمو يجولويبلأ عونتلأ ةي-قا-ف-تا-ب
اهليجأات ” يتلأو يجولويبلأ عونتلل ةدحتŸأ

.انوروك ةحئاج ببشسب1202 ةنشسل اهعيمج
›ودلأ يموك◊أ يم-ل-ع-لأ ÈنŸأ نأ ر-كذ-ي
Òششي أريرقت9102 ‘ رششن يجولويبلأ عونتلل
تانأوي◊أ نم فنشص نوي-ل-م برا-ق-ي ا-م نأ
ىلع سضأرقن’أ ر-ط-خ ه-جأو-ت تا-تا-ب-ن-لأو
و خا-نŸأ Òغ-ت ة--ج--ي--ت--ن Òشصق--لأ ىدŸأ
ةيعيب-ط-لأ درأو-م-ل-ل طر-فŸأ لÓ-غ-ت-شس’أ
. ثولتلأو
¤أ -نايبلأ تأذ بشسح- ريرقتلأ راششأ امك

لئأدبك ةعيبط-لأ ¤أ د-ن-ت-شست لو-ل-ح دو-جو
.ديأزتŸأ ةعيبطلأ فيزن نم دحلل ةمأدتشسم
مشسوŸأ لÓخ يئام ر-ئا-ط0056 ءاشصحإأ*
ةنتابب ةبطرلأ قطانŸاب ›ا◊أ

يئام رئاط0056 نع لقي ’ ام ءاشصحأ ”
Áخ ا-ف-ن-شص42 نول-ث-Óأ لŸا◊أ مشسو‹
ام وه و ةنتاب ةي’ول ةبطرلأ قطانŸاب سشششع
ةدي÷أ ةحشصلأو ةيوي◊أ ىلع أرششؤوم لكششي
موي هدكأأ ام بشسح ،ةيعيبطلأ طاشسوأ’أ هذهل
ةك-ب-ششل-ل ي-لÙأ جو-ف-لأ ءا-شضعأأ ءا-ع-برأ’أ
 .رويطلأ ءاشصحإ’ ةينطولأ
ي-ع-ما-شس د-ن-ه دد-شصلأ أذ-ه ‘ تح-شضوأأو
ةيلمعلا-ب ف-ل-كŸأ Úب-قأرŸأ جو-ف ة-شسي-ئر
تا-نأو-ي-ح يرو--شصم ا--شضيأأ م--شضي يذ--لأو
مايقلأ ” يتلأ ءاشصحإ’أ ةيلمع نأأ Úعوطتم
ويامÚ 62ب ةد-ت-مŸأ ةÎف-لأ لÓ-خ ا--ه--ب
اعقومÈ 51ع يرا÷أ وينوي2 و مرشصنŸأ
دوجو تزربأأ فافج ةلاح ‘ مهنم6 دجو
سسفنب ةنراقم ةيئاŸأ رويطلأ دأدعأأ ‘ ةدايز
ت“ ثي-ح ة-مر-شصنŸأ ة-ن-شسلأ ن-م ةÎف-لأ

.أÒط1384 ةدهاششم
اشضيأأ لمعت يت-لأ ة-ثد-ح-تŸأ تأذ تفا-شضأأو
هذه نأأ ةمزلبل ة-ي-ن-طو-لأ ةÒظ◊ا-ب أرا-طإأ
ةبطرلأ قطانŸأ بكرم ةيمهأأ دكؤوت ةدايزلأ
ةطfi لثÁ هنوك ىلع ةوÓع يذلأ ةي’ولاب
كشش نود لكششي ةرجاهŸأ روي-ط-ل-ل ف-قو-ت

fiاشضيأأ اهل ةبشسنلاب رثاكت و سشيششعت ةط ،
Èكأ’أ دجأوت-لأ ل-ي-ج-شست ” ه-نأا-ب ةد-ي-ف-م
براقي اÃ يعيبطلأ Úعأدق طششب رويطلل
.ةورف وبأأ طب009 مهنيب نم أدرف0045
و سشاششعأÓل يل÷أ دجأوتلأ نأأ ¤إأ تراششأأو
ةدوع زÈي رويط-لأ هذ-ه را-غ-شص نا-شصي-شصلأ

يذلأ هجولأ سضيبأأ طبلأ ةنشسلأ هذه لÓخ
03 ةدهاششم ت“ ثيح أددهم ا-ف-ن-شص د-ع-ي
ةيدلب) ةكرابشسوب يئاŸأ زجا◊اب هنم أدرف
 .رويط704 نمشض نم (ةقاطلأ يدأو
ةقاطب داقميت ةيدلبب رودŸأ ةيدك دشس دعيو
حطشسŸأ بع-ك-م Îم نو-ي-ل-م47 نيزخ-ت
أÒب-ك أد-فأو-ت د-ه-شش يذ-لأ Êا-ث-لأ ي-ئاŸأ
. أدرف364 لبقتشسأ يذلأو ةيئاŸأ رويطلل
ت“ ي-ت-لأ فا-ن-شصأ’أ ف--ل--تÚ flب ن--مو
ليوط سصوشصÿأ ه-جو ى-ل-ع ا-ه-تد-ها-ششم
رق-ب-لأ سسرا-ح نو-ششل-ب-لأو سضي-بأ’أ قا-شسلأ
Òبكلأ سساطغلأو ءأدوشسلأ ةر-غ-لأ وذ ط-ب-لأو
طا-ق-ط-ق-لأو Òغ-شصلأ سسا-ط-غ-لأو جو-تŸأ
.يردنكشس’أ

م.ق̂ 

 كلهتسسŸا داسشرإاو ةيامح ةمظنمو ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو Úب قيسسنتلاب

   ةزابيتب ايموي ةدحو0001 ةقاطب تامامكلإ جاتنإ عورششم قÓطإإ
رمحأأ ةنيدÃ ينهŸأ نيوك-ت-لأ ز-كرÃ ق-ل-طأأ ^

عم كÎششم ““يجذو‰““ عور-ششم ةزا-ب-ي-ت-ب Úع-لأ
كلهتشسŸأ داششرإأو ةيام◊ ةيرئأز÷أ ة-م-ظ-نŸأ
ةحئاج نم ةيقأو-لأ ة-ع-ن-ق’أ جا-ت-ن’ ه-ط-يfiو
.ايموي ةمامك0001 ةقاطب انوروك
ةي’وك ةزابيت رايتخأ د-ع-ب ةردا-بŸأ هذ-ه ي-تأا-تو

عيراششŸأ نم عونلأ أذه لثم قÓطإ’ ةيجذو‰
Œرئأز÷اب سسمأأ تمربأأ راطإأ ةيقا-ف-ت’ أد-ي-شس

ÚينهŸأ ميلعتلأو نيوكت-لأ ةرأزو Úب ة-م-شصا-ع-لأ
كلهتشسŸأ داششرإأو ةيام◊ ةيرئأز÷أ ةمظنŸأو
.هطيfiو
ة-عا-ن-شص قÓ-ط-نأ ةرا-ششإأ ءا-ط-عإأ ة-ب--شسا--نÃو

ينهŸأ نيوكتلأ زكرم ن-م ا-ي-م-شسر تا-ما-م-ك-لأ
سسيئرو ةيلÙأ تاطلشسلأ روشضحب Úعلأ رمحأاب

نلعأأ ،يدبز ىفطشصم ،كلهتشسŸأ ةيامح ةمظنم
زكأرم ةعبرأأ وأأ ة-ثÓ-ث عر-ششت-شس ه-نأأ Òخأ’أ أذ-ه
ةعانشص ‘ لبقŸأ عوبشسأ’أ نم ةيأدب ينهم نيوكت
عم مŸÈأ قافت’أ أذه راطإأ ‘ ةيقأولأ ةعنقأ’أ
¤إأ ةردابŸأ عيشسوت مت-ي نأأ ى-ل-ع عا-ط-ق-لأ ةرأزو
.ايجيردت ىرخأأ تاي’و
¤إأ فدهت ةيقافت’أ نأأ قايشسلأ أذه ‘ فششكو
تامامك-لأ ن-م ةد-حو000.005 ةعان-شص غو-ل-ب
ايعأد ،ينهŸأ نيوكتلأ زكأرم فلتÈ flع ايرهشش

¤إأ ÊدŸأ عمتÛأ تايلاعف لك قايشسلأ أذه ‘

دينŒ لÓخ نم عورششŸأ حا‚إأ ‘ ةمهاشسŸأ
اقفو ةمظنŸأ رود نعو .ÚعوطتŸأ نم ديزŸأ
ميلعتلأو نيوكتلأ ةرأزو عم ةمŸÈأ ة-ي-قا-ف-تÓ-ل
Úمزل-م ا-ن-نأأ““ يد-بز د-ي-شسلأ ح-شضوأأ ،Úي-ن-هŸأ
دينŒو ةعنقأ’أ ةعانشصل ة-ي-لوأ’أ دأوŸأ Òفو-ت-ب
عيزوتل ةمظن-م-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ ة-ي-ئ’و-لأ بتا-كŸأ
““.ةيلÙأ تاطلشسلأ عم قيشسنتلاب تامامكلأ
دقتعي ،ةعنقأ’أ ن-م ةد-حو-لأ ر-ع-شس سصو-شصخ-بو
هنأأ هطيfiو كلهتشسŸأ ةيامح ة-م-ظ-ن-م سسي-ئر
رمأ’أ نأأ ىرخأأ ةهج نم أزÈم ،رانيد5 ـب ردقي
(ةششمقأ’أ) ة-ي-لوأ’أ دأوŸأ ةر-فو ى-ل-ع ف-قو-ت-ي
ليج-شست مد-ع و ا-هرا-ع-شسأأ رأر-ق-ت-شسأ نا-م-شضو

،ردشصŸأ لوقي ،ايلاح اهنأأ رابتعأ ىلع ةبراشضم
لعجي ام بلطلأ ‘ ةد-ح ة-ي-لوأ’أ دأوŸأ د-ه-ششت
.عفترت اهراعشسأأ
تاطلشسلأ يدبز دي-شسلأ ا-عد ،قا-ي-شسلأ أذ-ه ‘و
ةعنقأ’أ راعشسأأ فيق-شست ةرور-شض ¤إأ ة-ي-مو-م-ع-لأ
ع-ي-م÷ ا-هÒفو-ت نا-م-شض ل-جأأ ن-م ة-ي--قأو--لأ
،سشوفرح ةيهز ،اهتهج نم تفششكو .ÚنطأوŸأ

نأأ ،ةزابيتب ÚينهŸأ ميلعت-لأو ن-يو-ك-ت-لأ ةر-يد-م
ةعشست ،لقأ’أ ى-ل-ع ،لÓ-خ ن-م د-ن‹ عا-ط-ق-لأ

سصشصختم نيوكت دهعمو ينه-م ن-يو-ك-ت ز-كأر-م
ةحئاج يششفت ةهجأوŸ ةيمأرلأ ةردابŸأ حا‚إ’
.ةينطولأ ةينماشضتلأ ةبهلأ راطإأ ‘ انوروك

ينهŸأ نيوكتلأ زكأرم نأأ ددشصلأ أذه ‘ تركذو
ةبلطلأ مامأأ اهتاششرو حتفل ةقابشس تناك ةي’ولاب
” ثيح ،ةياقولأ لئاشسو ةعانشصل ÚعوطتŸأو

ماعلأ لامعتشس’أ تأذ ة-ما-م-ك000.07 ةعان-شص
بناج ¤إأ ،Úن-طأوŸأ ى-ل-ع ا-نا‹ ا-ه-ع-يزو-تو

ةحشصلأ يينهم ةدئافل يقأو سسابل0002 ةعانشص
.Úيبط هبششو ءابطأأ نم
لئأوشس ،سشوفرح ةديشسلأ لشصأوت ،عينشصت ” امك
تأر‡ بناج ¤إأ ةيلوحكلأ Òهطتلأو مي-ق-ع-ت-لأ
ÊابŸأ لخأدم ىوتشسم ىلع عشضوت يتلأ ميقعتلأ
’ اهراعشسأأ نأأ ةزÈم ،تايفششتشسŸأو تأرأدإ’أو
.رانيد0009 زواجتت
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تمد-ضص ٍة-نو-عر-ب ،ىّد-ضصت-ي مو-ي-لا هار-ن ^
هدÓب قّزمت ةمزأ’ ،ه-مو-ضصخ ل-ب-ق هءا-ف-ل-ح
تاجاجتح’ا ةيفلخ ىلع ،ًايضسايضسو ًايقرع
نأا دعب ،اهضضرعو دÓبلا لوط يف ةبضضاغلا
52 يف ،ديولف جروج ،دوضسأ’ا يكريمأ’ا ظفل

نأا دعب هضسافنأا ،(ويام) يضضاملا رهضشلا نم
هتبقر ىلع هتبكرب ًامثاج سضيبأا يطرضش يقب
عمو .سسيلوباينم ةنيدم يف قئاقد عضست وحن
ع-م ل-ما-ع-ت-لا ي-ف ة--طر--ضشلا ة--ي--ضشحو نأا
نأا ’إا ،اديدج ارمأا تضسيل دوضسلا نييكريمأ’ا
ًامخز اهاطعأا ةضسا-ئر-لا ي-ف بمار-ت دو-جو
ةضسمخ دعب ىل-ع ن-ح-نو ًا-ضصو-ضصخ ،ًاد-ير-ف
.ةيعيرضشتلاو ةيضسائرلا تاباختن’ا نم رهضشأا

ةيرظن““ ىلإا مه-ضضع-ب أا-ج-ل-ي نأا ل-ه-ضسلا ن-م
يف هضسفن بمارت دّدرتي ’ يت-لا ““ةر-ماؤو-م-لا
نأا ،هلوح نمو وه ًام-عاز ،ا-هدو-جو د-ي-كأا-ت
ٌمولعمو .هلاضشفإا ىلع لمعت ““ةقيمعلا ةلودلا““
موقت ةيكريمأ’ا ةموكحلا يف رئاود نأا ًانيقي
فدهب ةرورضضلاب سسي-ل ن-ك-لو ،Óً-ع-ف كلذ-ب
هتاحومطو ه-تازا-ج-نإا ا-هار-ي ا-م سضا-ه-جإا

ةيامح قلطنم نم نوكت دق ام ردقب ،اكريمأ’
 .هنم اكريمأا
““نيلوؤوضسملا رابك““ دحأا بتك8102 ماع يفو
يف لوه-ج-م م-ضسا-ب َع-uقُو ً’ا-ق-م ه-ترادإا ي-ف
ءزج انأا““ :هناونع ،زميات كرويوين ةفيحضص
تناك .““بمارت ةرادإا ل-خاد ة-موا-ق-م-لا ن-م
،ًايفاحضصو ًايضسايضس ةدو-ه-ع-م ر-ي-غ ًة-ق-با-ضس

مجح-ب ة-قو-مر-م ة-ف-ي-ح-ضص ن-م ًا-ضصو-ضصخ
اهنيح ةرورضضلا نكلو .““ز-م-يا-ت كرو-يو-ي-ن““
تا-ي’و-لا سسي-ئرو ًا-ضصو-ضصخ ،كلذ تضضت-قا
ةز-ه-جأ’ا ى-ل-ع ًا-بر-ح ن--ضشي ةد--ح--ت--م--لا
حلاضصل هترمإا تحت لمعت يتلا ةيرابختضس’ا
يف لوهجملا لاقملا بتاك دّدرتي ملو .ايضسور
بمارت ةرادإا يف ءارزو نأا ىلع ملاعلا عÓطإا
ليعفت همكحل ى-لوأ’ا ر-ه-ضشأ’ا ي-ف او-ضشقا-ن
نيرضشعلاو سسماخلا يرو-ت-ضسد-لا ل-يد-ع-ت-لا
.هلزع فدهب
وأا ،هلزعل ت’واحملا كلت ةجيتن نآ’ا فرعن
،تلضشف اهلك .هكولضس ةنلقعل ىتح وأا ،هضشيمهت
بزحلا كلمي وهف ،ًارضصت-ن-م بمار-ت جر-خو
سسلجم ى-ل-ع ر-ط-ي-ضسي يذ-لا يرو-ه-م-ج-لا
ماظنلا يف هذوفن زّز-ع ي-لا-ت-لا-بو ،خو-ي-ضشلا
دن-ع نأا ا-ن-ه ى-ضسن-ي ’و .ًا-ضضيأا ي-ئا-ضضق-لا
هب ةكضسمتمو ةبلضص ةيباختنا ةدعاق بمارت

يف هحاجنإ’ اهدحو يفكت له .لعف امهم
،ىرخأا ةلأاضسم هذه ؟ةلبق-م-لا تا-با-خ-ت-ن’ا
،رخآا قايضس يف ةي-فاو ةءار-ق ى-لإا ة-جا-ح-بو
دق ةراضسخلاو حاجنلا يف بمارت سصرف نكلو

ةلضضعملا هذهو ،يواضستلا ى-لإا بر-قأا نو-ك-ت
.ةدحتملا تاي’ولا اهمامأا فقت يتلا زربأ’ا
تضسيل مويلا اهددضصب اكر-ي-مأا ي-ت-لا ة-مزأ’ا

سساضسأ’ا أاضشنملا ةيحان نم ا-ه-ي-ل-ع ةد-يد-ج
نم رثكأا ذنم نوناعي نويكريمأ’ا دوضسلاف ،اهل
ًاد-ي-ب-ع م-ه-ب ءي-ج ا-مد-ن-ع ،ًا-ما--ع052
سضرأ’ا ى-لإا ا-ي-ق-ير-فأا ن-م ن-ي-فو--ط--خ--م
 .ًاثيدح ةفضشتكملا
تعقو ،رضشع عضساتلا نرقلا تاين-ي-ت-ضس ي-فو

بونجلاو لامضشلا نيب ةنحاط ة-ي-ل-هأا بر-ح
ماهار-بأا سسي-ئر-لا ة-لوا-ح-م ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع
تاي’ولا يف قر-لا ما-ظ-ن ءا-غ-لإا ن-لو-ك-ن-ي-ل
ةموكحلا راضصتنا نم مغرلا ىلعو .ةيبونجلا
تا-ي’و-لا ن-م ة-مو-عد-م-لا ة-ي-لارد--ي--ف--لا
يفو .ةيلمع قوقح Óب دوضسلا يقب ،ةيلامضشلا

،هتاينيتضسو يضضام-لا نر-ق-لا تا-ي-ن-ي-ضسم-خ
بلاط يتلا ةيندملا قوقحلا ةكرح تقلطنا

يرضصنعلا زييمتلا ماظن ءاغلإاب دوضسلا اهيف
نم مهئارظنب مهتاواضسمو مهقحب سسرامملا
 .سضيبلا نينطاوملا
قوقح-لا ة-كر-ح-ل نا-ك ،ر-ير-م حا-ف-ك د-ع-بو
تناك نيناوقلا نأا ريغ ،تدارأا ام ة-ي-ند-م-لا
ريضست سضرأ’ا ىلع ةضسرامملاو ،ًائيضش لوقت
تÓيدعتلا مهل ع-ف-ضشت م-ل .ر-خآا ها-ج-تا ي-ف
يتلا ةيلاردي-ف-لا ن-ي-ناو-ق-لاو ة-يرو-ت-ضسد-لا
لماكب مهعتمت تد-كأاو ،م-ه-قو-ق-ح تخ-ضسر

ةطرضشلا ةزهجأا سشطب مامأا ةنطاوملا قوقح
،عمقلل ًاضضّرعت رثكأ’ا اوناكف ،ءاضضقلا زيحتو
ء’زن ن-ي-ب ن-م ع-ضسوأ’ا ة-ح-ير-ضشلا او-ل-ث-مو
مهمج-ح ى-لإا ًة-ب-ضسن ة-ي-كر-ي-مأ’ا نو-ج-ضسلا
نكضسلا يف زيي-م-ت-لا ي-ق-ب ا-م-ك .ي-نا-ك-ضسلا
فعضضو سشيمهتلا نم اوناعو ،ًامئاق لمعلاو
تاعاطقلا يف ًاضصوضصخ ،ةي-ت-ح-ت-لا ى-ن-ب-لا
،كلذ ءاّرجو .ةيبطلاو ةيميلعتلاو ةيتامدخلا
مهؤوايحأا تناك ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج ل-ظ ي-فو
.ًايداضصتقاو ًايحضص ،ًارّرضضت رثكأ’ا
سسرامملا م-ل-ظ-لا ى-ل-ع ًار-ي-ث-ك دو-ضسلا را-ث
يف لوأ’ا دوضسأ’ا سسيئر-لا ى-ت-ح ،م-ه-ق-ح-ب
نأا عطتضسي مل ،امابوأا  كاراب ،اكريمأا خيرات
،ير-ضصن-ع-لا ز-ي-ي-م-ت-لا كلذ حا-م-ج ح-ب-ك-ي

 .نمأ’ا لاجر نم ًاضصوضصخ
،سسيئر وهو ،هضسفن امابوأا ناك ،ةقرا-ف-م-ل-لو

دحأا بمارت ناكو ،يرضصنع طيمنت ةيحضض
يف هتد’و يف كيكضشت-لا ءاو-ل اودا-ق ن-يذ-لا
لبق ءاضسؤور-لا ن-ك-لو .ةد-ح-ت-م-لا تا-ي’و-لا
نرقلا تاينيعبرأا ذن-م ل-قأ’ا ى-ل-ع ،بمار-ت
اوناك ،نييروهمج مأا نييطارقميد ،يضضاملا
دعب دوضسلا نيب ةمقنلا سصاضصتما نولواحي

ىلع نمأ’او ىتح ،مهقحب بكترت ةميرج لك
 .ةيضشحوو ةوضسقب مهعم لماعتي سضرأ’ا
لاضسرإا بأ’ا سشوب جروج سسيئرلا رّرق نيحو
سسول ةنيدم ىلإا يماظنلا سشيجلا نم تاوق
لامعأا ىلع ةرطيضسلل ،2991 ماع سسولجنأا

نم ةعبرأا ةئربت ىل-ع تب-تر-ت ف-ن-عو بغ-ضش
دوضسأا يكريمأا ىلع اودتعا ،ةطرضشلا لاجر
ةئدهت لواحي هضسفن تقولا يف ناك ،ةيضشحوب
،ةيحضضلا عم فطاعت-لا يد-ب-يو ،ر-عا-ضشم-لا
.نيدتعملا ةئربتو هيلع ءادتع’ا لعف نيديو
ع-م بمار-ت ل--ما--ع--ت--ي ،ل--با--ق--م--لا ي--ف
ةضصرف اهنأا ىلع ًايلاح ةمئاقلا تاجاجتح’ا
““ماظنلاو نوناقلا““ لجر هضسفن ميدقتل ةيبهذ
ه-ضصر-ف زّز-ع-ي كلذ ل-ع-ل ،يو-ق-لا مزا--ح--لا
يف هلضشف ءاّرج اهعجارت د-ع-ب ة-ي-با-خ-ت-ن’ا
ىلع بترت امو ،انوروك سسوريف فلم ةرادإا
 .يكريمأ’ا داضصتق’ا رايهنا نم كلذ
دÓب يف يعمتجملا قزمتلا همهي ’ بمارت
َمِلَو ،ةيميقلا اهتموظنم خّضسفت ’و ،اهمكحي
!لوأ’ا خيضسفتلاو قيزمتلا ُعَضضْبِم وهو ،متهي
ددهي ،ثيدحلا اكريمأا خيرات يف ةرم لوأ’و
سسي-ئر ،تايدلبلا ءا-ضسؤورو تا-ي’و-لا ما-ك-ح ٌ
يماظنلا سشيجلاب ،نيعمتجم ،هبعضش ءانبأاو
““ةموؤوضشملا ةحلضسأ’ا»و ““ةضسرضشلا بÓكلا»و
 .سضرأ’ا ىلع ““ةنميهلا““ سضرفل

نمب ،نيقباضس نييكريمأا ت’ارنج نأا ٌحيحضص
ّجز اوناد ،نودعاق-ت-م نا-كرأا ءا-ضسؤور م-ه-ي-ف
،ةيلخادلا ةيضسايضسلا تاعارضصلا يف سشيجلا
ن-م م-غر-لا ى--ل--عو ،عا--فد--لا ةرازو نأا ’إا
كرام ،اهريزو نع رداضصلا ينمضضلا داقتن’ا
ة-ضسضسؤو-م-لا سسي-ي-ضست ت’وا-ح-م-ل ،ر--ب--ضسإا
تارار-ق ى-ل-ع سضر-ت-ع-ت م-ل ،ة-ير-ك--ضسع--لا
اهتاوق نم ًاددع تلضسرأا ا-ه-نإا ل-ب ،سسي-ئر-لا
مل نإاو ،ةمضصاع-لا ن-ط-ن-ضشاو ة-ق-ط-ن-م ى-لإا
.مُهلِعَفُت
سسيل مويلا اكر-ي-مأا هد-ه-ضشت ا-م ،را-ضصت-خا-ب
ذنم مئاق يقرع ناقت-حا ن-ع ر-خآا ًار-ي-ب-ع-ت
دق هنإا لب ،بضسحف نر-ق-لا ف-ضصنو ن-ي-نر-ق
ضسف-ت-لا ن-يوا-ن-ع د-حأا نو-ك-ي يعمتجم-لا خ-ّ
يضسايضسلاو ينوناقلاو يروتضسدلاو يميقلاو
تاي’ولاو ،ًاضسيئر بمارت ءا-ج ذ-ن-م .ا-ه-ي-ف
’ ،معن .قرط قرتفم ىلع ف-ق-ت ةد-ح-ت-م-لا
يوينبلا للخلاو ةضشاضشهلا لك لازتخا نكمي
Óب هنكلو ،بمارتب دÓبلا هذه يف يلكيهلاو
له .. .نكمم حوضضو دضشأاب كلذ ىsرع كضش
اهنأا مأا ،رمأ’ا كرادت-ت نأا ا-كر-ي-مأ’ ن-ك-م-ي
؟لوفأ’ا روط تلخد

ديضشرا وبأا ةماضسأا ^

ضسَفَتلا tيكريمأ’ا ُخ
دلانود لوسصو ذنم ةدحتملا تاي’ولا اهسشيعت يتلا ةريثكلا ىسضوفلا تاطحم نم ةديدج ةطحم يه
يف ايسسورو ةيباختن’ا هتلمح نيب موعزم ؤوطاوت ي-ف ق-ي-ق-ح-ت-لا ن-ك-ي م-ل .ضضي-بأ’ا تي-ب-لا ى-لإا بمار-ت
ةطحملا كلت نيب ةراثإ’ا يف ٌعاطقنا كانه نكي ملو .اهزربأا ناك امبر نكلو ،اهلوأا6102 ماع تاباختنا

لجن لواطت داسسف معازم يف قيقحت قÓطإ’ ،يناركوأ’ا ضسيئرلا ىلع ،يسضاملا ماعلا ،هطغسض ةطحمو
باونلا ضسلجم يف هلزع ىلإا تّدأا يتلاو ،ندياب وج ،ةيسسائرلا تاباختن’ا يف يطارقميدلا هسسفانم
يزخملاو عيرذلا هترادإا لسشف نأا اونظ نوريثك ناك اذإاو .ماعلا اذه علطم ،خويسشلا ضسلجم يف هتئربتو
فاطملا ةياهن نوكيسس ،ًايملاع اهترؤوب ةدحتملا تاي’ولا نم لعج يذلاو ،انوروك ةحئاج عم لماعتلا يف
 .ةريثك تآاجافم هتبعج يف نأا تبثأا بمارت نإاف ،لبقملا ربمفون رهسش يف ةيسسائرلا تاباختن’ا لبق

ـه1441لاوسش41ـل قفوملا م0202ناوج6تبسسلا21 Òباعت

!سسكعلابو اكيرمأا ¤إا Úطضسلف نم :7691 وينوي
دلو يبرعلا قرضشملا نم Óفط نأا ول ^
هرمع نإاف مويلا اذه لثم يف7691 ماع
خيراتلا اذه نوكيضسو ،ًاماع35 نوكيضس
،رخآاب وأا لكضشب هتاي-ح را-ضسم دّد-ح د-ق
ـ خيراتلا اذه يف تبضشن يتلا برحلاف
ةي-بر-ع-لا ة-م-ظ-نأ’ا مÓ-عإا ما-ق ي-ت-لاو
وأا «وينوي ةضسكن» اهتيمضستب ة-موز-ه-م-لا
ةف-ضضلا لÓ-ت-حا ى-لإا تدأا ـ «76 ةضسكن»
،ن’وجلاو ءانيضسو ةزغ عاطقو ةيبرغلا
ن-م ف’آ’ا تار-ضشع ر--ي--ج--ه--ت ى--لإاو
ناكضس بورهو ،ةّفضضلا نم نيينيطضسلفلا

ءÓخإاو ،ةيروضسلا ةرطينق-لا ة-ظ-فا-ح-م
لضصفو ،ةيرضصم-لا سسيو-ضسلا ةا-ن-ق ند-م
ةنيدم كلذ ي-ف ا-م-ب ة-ي-بر-غ-لا ة-ف-ضضلا
وحمو ،ةيندرأ’ا ةداي-ضسلا ن-ع ،سسد-ق-لا

يف ناطيتضس’ا باب حتفو ،اهلمكأاب ىرق
.ةيبرغلا ةفضضلاو ةيقرضشلا سسدقلا

ليئارضسإا مضض نم كلذ دعب هاندهضش ام
كلذ عا-ب-ت-ت-ضساو ،ن’و-ج-لاو سسد-ق-ل--ل
مضض ططخ ذيفنت-ل ثي-ث-ح-لا ي-ع-ضسلا-ب
نأا ينعي ةفضضلا تان-طو-ت-ضسمو راو-غأ’ا
لازت ام ةروكذ-م-لا بر-ح-لا تا-ي-عاد-ت

،ي-بر-ع--لا قر--ضشم--لا نأاو ،ةر--م--ت--ضسم
اولاز ام ،اضصو-ضصخ ن-ي-ي-ن-ي-ط-ضسل-ف-لاو
.ةحدافلا ةميزهلا كلت طاضسقأا نودّدضسي
تناك برحلا كلت نأاب ايئدبم انمّلضس اذإاو

دعب تأاضشن يتلا ةيبرعلا ةمظنأÓل ةميزه
ّيبرعلا قرضشملا ناّكضس نأاو ،لÓقتضس’ا
كلتل ةرضشابملا تار-ي-ثأا-ت-لا نود-ضصح-ي
كلذ رثأا نأا ىلإا ريضشي عقاولاف ،برحلا
،يمÓضسإ’او يبرعلا ملاع-لا ى-لإا د-ت-م-ي
ف-ضشك ي-ف ة-م-يز-ه-لا تم-ها-ضس د--ق--ف
ةينطولا ةيبر-ع-لا ة-م-ظ-نأ’ا طا-ط-ح-نا
ةيعرضشلا ا-ه-ناد-ق-ف د-ع-ب ،ا-ه-بÓ-ق-ناو
سضاضضقن’اب اهل تحمضس يتلا ة-يرو-ث-لا

ةفيعضضلا ةيطارق-م-يد-لا م-ظ-ن-لا ى-ل-ع
أاوضسأا ىلإا ،لÓ-ق-ت-ضس’ا د-ع-ب ة-ئ-ضشا-ن-لا
رارمتضسا مغرو ،ةيرو-تا-ت-كد-لا لا-ك-ضشأا
تارا-ع-ضشل يزا-ه-ت-ن’ا ا-هرا-م--ث--ت--ضسا
ة-ي-لا-ير-ب-مإ’ا ة-ح-فا-ك-مو ة-موا-ق-م-لا
ةمظنأ’ا هذه تمدختضسا دقف ،اهريغو
ة-موا-ق-م-لا ر--ضسك ي--ف ا--ه--ت--ح--ل--ضسأا
اهفيظوت وأا ،اهعابتتضسا وأا ،ةينيطضسلفلا

ءيضست ةي-جرا-خ با-هرإا تا-ي-ل-م-ع ي-ف
.نيينيطضسلفلل
ة-ي-بر-ع-لا ة-م-ظ-نأ’ا تف--ضشك--نا د--ق--ل
لاتقلا تاحاضس نع ةديعبلا ،ةيديل-ق-ت-لا

ةنورملاو لادتع’ا تاوعد بÓ-ق-نا ع-م
يلزه عيبطت ىلإا ،برغلا عم براقتلاو
ة-م-ظ-نأ’ا ؤو-طاو-ت ى-ه-ت-ناو ،فو-ضشك--م
عم رضشابملا ري-غ «ة-يرو-ث-لا» ة-ي-بر-ع-لا
فلا-ح-ت-لا ن-م لا-ك-ضشأا ى-لإا ل-ي-ئار-ضسإا
روهظ اندهضش ثيحب ،اهعم يعوضضوملا

ىلع ةدّحوم ةّيبرع ةّيدادبتضسا ةموظنم
رييغت-لا تاو-عد ة-ح-فا-ك-م :ن-ي-ت-ه-ب-ج

ملاعلا ي-ف ي-طار-ق-م-يد-لا ي-ضسا-ي-ضسلا
قيوضستل ةحوضضفملا ةلواقملاو ،يبرعلا
ةرادإ’او ل-ي-ئار-ضسإا ط-ط-خ ذ-ي--ف--ن--تو
دضض بمارت دلانود لظ يف ة-ي-ك-ير-مأ’ا
.نيينيطضسلفلا
هتيدهضشم مغر ،يلاحلا ع-ضضو-لا ق-ل-خ-ي
ىلع هحاتف-نا تا-ي-نا-ك-مإا ،ة-يوادو-ضسلا
ةيملاعو ةيبرعو ةيني-ط-ضسل-ف تارّو-ط-ت

سضرفتضس ةريخأ’ا تارييغت-لا-ف ،ة-ّم-ه-م
ةلأاضسملا اهيف لخادتت ةديد-ج ة-ي-ع-ضضو
يبرعلا نيعضضولاب اددجم ةينيطضسل-ف-لا
اهلمكأاب جومت تاحاضسلا هذهف ،ّيملاعلاو
امك ،ينثتضست ’ يتلا ةفضصاعلا تارّيغتلاب
،ةيكيرمأ’ا ةد-ح-ت-م-لا تا-ي’و-لا ،ىر-ن
اهيف كرا-ضشي تاو-عد-لاو تا-كّر-ح-ت-لاو
ةيفا-ق-ث-لا بخ-ن-لاو ة-ضسا-ضسلاو سسا-ن-لا
ببضس كانه سسيلو ،ةيضضايرلاو ةينفلاو
نيب حضضاولا ط-بار-لا ة-ظ-حÓ-م مد-ع-ل
،نوينيطضسلفلا هل سضّرعتي يذلا م-ل-ظ-لا
ملظلاب ،هيف ىربك دي بمارتل ناك يذلاو
يف تايلقأ’او دوضسلا هل سضّرع-ت-ي يذ-لا
يف كارح-لا اذ-ه ح-ج-ن اذإاو ،ا-ك-ير-مأا
ةقيمع ةيركفو ةينوناق تارييغت سسيضسأات
ةرادإا ةحازإا نم ن-ك-م-تو ،ا-ك-ير-مأا ي-ف
ةينيط-ضسل-ف-لا تا-كر-ح-لا نإا-ف ،بمار-ت
نمضض ّيملاعلا اهمغانت دجتضس ةيبرعلاو

هب موقي يذلا لئاه-لا لا-ضضن-لا ة-ّي-ف-ل-خ
ل-ضضفأا ا-نا-ك-م سضرأ’ا ل-ع-ج-ل ر-ضشب--لا
ةلدابتم راثآ’ا نوكتضسو ،ةماركب سشيعلل
.ديكأاتلاب

””يبرعلا سسدقلا””نع ^

..7691 وينوي4 طخ
 مÓضسلا Úب لضصافلاو رطخأ’ا

ناودعلاو رارقتضس’او
نيبرتغم-لاو ة-ي-جرا-خ-لا ر-يزو لا-ق ^

سسمأا ,يكلاملا سضا-ير ،ي-ن-ي-ط-ضسل-ف-لا
طخ““ نأا ,ةضسكنلا ىركذ ي-ف ،ة-ع-م-ج-لا
طخلا وه7691 ماعل وينوي نم عبارلا
دودح-لاو ,ر-م-حأا ط-خ و-هو ,ر-ط-خأ’ا
,د-ي-ترا-بأ’ا و مÓ-ضسلا ن-ي-ب ة-ل-ضصا-ف-لا
ن--مأ’او ,دا--ه--ط--ضض’او قو--ق--ح---لاو
.““ناودعلاو رارقتضس’او
(افو) ةينيطضسلفلا ءابنأ’ا ةلاكو تلقنو

نأا يكلاملا هيف ركذ ةرازول-ل نا-ي-ب ن-ع
يليئارضسإ’ا لÓتح’او ةضسكن-لا ىر-كذ““
اهيف امب ،ةيبرغلا ةفضضلاو ةزغ عاطقل
ه-ي-ف ن-ع-م-ت تقو ي-ف ي-تأا-ت ،سسد-ق-لا
ةيليئار-ضسإ’ا ة-ي-نو-ي-ه-ضصلا ة-مو-ك-ح-لا
ايجولويديأ’اب ةججدم يهو ،مئارجلاب
ينيطضسلفلا بعضشلل ةيداعملا ةيرضصنعلا
ةرادإ’ا م-عد-ب ة-ج-جد-مو ،ه-قو--ق--حو
نوناقللو قوقحلل ةيداعملاو ةيكيرمأ’ا
.““هتاضسضسؤومو يلودلا
لÓتح’ا ةطلضس ,ليئارضسإا““ نأا فاضضأاو

اهماظن خيضسرت لواحت ,ي-عر-ضشلا ر-ي-غ
نوناقلا ىل-ع لو-غ-ت-لاو يرا-م-ع-ت-ضس’ا
سضرأ’ا مضضل ططختو هدعاوقو يلودلا
,سسدقلا اهيف امب ةلتحملا ةينيطضسلفلا

تارارقو قاثيمل ةحضضاو ةف-لا-خ-م ي-ف
يتلا كلت اهي-ف ا-م-ب ,ةد-ح-ت-م-لا م-مأ’ا
ىل-ع ذاو-ح-ت-ضس’او ءÓ-ي-ت-ضس’ا مر-ح-ت
ام وهو ,برحلاو ةوقلاب ريغلا يضضارأا
يذلا242 نمأ’ا سسلجم رارق هيلع دكأا

اهبرحو يليئارضسإ’ا ناود-ع-لا ر-ثإا ءا-ج
يضضارأÓل اهلÓتحاو ةيبرعلا لودلا دضض

سضرأ’ا ن-م ى-ق-ب--ت ا--مو ,ة--ي--بر--ع--لا
هجاوي نأا ع-ج-ف-م-لاو ,ة-ي-ن-ي-ط-ضسل-ف-لا
ىلع مضضلا هتدايقو ينيطضسلفلا بعضشلا

اماع35و ,ةبكنلا ىلع اماع27 باتعا
امب يلود تمضص لظ يف ,ةضسكنلا ىلع
يلودلا نونا-ق-ل-ل ة-ضسا-ك-ت-نا ل-ك-ضشي-ضس
.““فارطأ’ا ددعتملا ماظنللو
ةيضسامولبدلا““ نأا ىلع يكلا-م-لا دد-ضشو
ةدايقلا فقاومب ةحلضسم ةيني-ط-ضسل-ف-لا
يف ينيطضسلفلا بعضشلا ءا-ن-بأا دو-م-ضصو
ةيليئار-ضسإ’ا تا-ط-ط-خ-م-لا ة-ه-جاو-م
لÓ-ت-ح’ا ة-لءا-ضسم ى--ل--ع ل--م--ع--لاو
,مهمئارج ىلع هينطوتضسمو ةيلوؤوضسمب
عمتج-م-لا لود ع-م ل-م-ع-لا ن-ع Ó-ضضف
ذيف-ن-تو ،م-ضضلا عدر ل-جأا ن-م ي-لود-لا

نأا ىلع ديكأات-لا ي-ف ةدا-ي-ق-لا تارار-ق
ن-م ل-ح ي-ف ي-ن-ي-ط-ضسل--ف--لا بع--ضشلا
ليئارضسإا اهتلا-ت-غا ي-ت-لا تا-ي-قا-ف-ت’ا
ةهبجلا زيزعتو ,ةد-ح-ت-م-لا تا-ي’و-لاو
لÓ-ت-ح’ا ءا-ه-نإا ل-جأا ن-م ة--ي--لود--لا
ذ-ن-م هد-مأا لا-ط يذ-لا ي-ل-ي--ئار--ضسإ’ا
.““7691 ماع يف ةضسكنلا
ةمئا-ق ي-ف ةدراو-لا تا-كر-ضشلا بلا-طو
ـب تانطوتضسملا يف ةلماع-لا تا-كر-ضشلا
يلودلا نوناقلا ةفلاخم نع ف-قو-ت-لا““

نمضضي امب ,تانطوتضسملا ي-ف ل-م-ع-لاو
ةجهنمملا تاكاهتن’او تاضسايضسلا حبك
ءاه-نإا ق-ير-ط ى-ل-ع قا-ط-ن-لا ة-ع-ضساوو
لدعلا ةماقإاو ي-ل-ي-ئار-ضسإ’ا لÓ-ت-ح’ا
قوقح قيقحتو ,ةقطنملا يف مÓضسلاو
ةل-با-ق-لا ر-ي-غ ي-ن-ي-ط-ضسل-ف-لا بع-ضشلا
ةدو-ع-لاو لÓ-ق-ت-ضس’ا ي-ف فر-ضصت--ل--ل
ة-لود سضرأا ى-ل-ع ر-ي-ضصم-لا ر-ير--ق--تو
ةدايضسلا تاذو ة-ل-ق-ت-ضسم-لا ن-ي-ط-ضسل-ف
.““سسدقلا اهتمضصاعو

ت’اكو ^

نلعلا ¤إا جرخت ةيضسنرفلا ةطرضشلا حئاضضف
ف-ن-ع د-ضض سسيرا-ب ةر-ها-ظ--ت ه--ج--ت--ت ^

،يضضاملا ءاثÓثلا موي ترج يتلا ،ةطرضشلا
ةيضضقلا هذه يف ةمهم لوحت ةطقن حبضصتل
عم ،اضسنرف يف ليو-ط ن-مز ذ-ن-م ة-ق-لا-ع-لا

،تايوتضسملا ىلعأا ىلع ًاعضساو ًاضشاقن اهحتف
رظني ءاضضقلا أادب ةميدق تافلم نع Óًضضف
 .تاونضسل اهلهاجت دعب اهيف
مويلا اهنع نلعأا يت-لا ا-يا-ضضق-لا كل-ت ر-خآا
ثيح ،9102 ماع ربمضسيد ىلإا دوعت ،ةعمجلا
يف ة-طر-ضشلا ن-م طا-ب-ضض6 ة-لا-حإا تم-ت

دعب ،يبيدأاتلا سسلجملا ى-لإا ناور ة-ق-ط-ن-م
ةرضشب-لا يوذ ن-م ط-با-ضض ا-ه-مد-ق ىو-ك-ضش
ناك هنأا هفاضشتكا دعب ،هئÓمز قحب ءادوضسلا

.ةيرضصنع تاقيلعتب مهلبق نم ًافدهتضسم
لئاضسو يف درو يذلا ةيضضقلا رضضحم قفو
لبق نم يلوأا قيقحت حتف مت ،ةيضسنرف مÓعإا
مئارج““ ةمهتب ةطرضشلل ةماعلا ة-ي-ضشت-ف-م-لا

ريغ ريهضشتلاو فذقلا كلذ يف امب ،ةفلتخم
نلعأاو .““يرضصنعلا زييمتلا ةراثإاو ،ين-ل-ع-لا
كيريديرف ةينطولا ةطرضشلل ماعلا ر-يد-م-لا

ىلع أادب يذلا يبيدأاتلا ق-ي-ق-ح-ت-لا““ ّنأا و-ف
.““طابضضلا ء’ؤوه ةلاقإا ىلإا سصلخ روفلا
سسنارف““ ةلاكو ا-ه-ت-ل-ق-ن تا-ح-ير-ضصت ي-فو
كانه نوكت نأا نمضضيضس““ هنإا وف لاق ،““سسرب

ن-م ي-ت-لا لا-ع-فأ’ا هذ-ه ل-ك د-ضض بقاو--ع
ةطر-ضشلا ي-ف ا-ه-ل نا-ك-م ’ ا-ه-نأا ح-ضضاو-لا
دودر د-ضشأا-ب ه-جاو-ت نأا بج-يو ،ة-ي-ن-طو--لا
.““لعفلا

ايديم““ عقو-م ر-ضشن ،سسي-م-خ-لا سسمأا مو-يو
ل-ئا-ضسر-لا تار-ضشع ““ترآا و--يدار»و ““ترا--ب
ىلع ةعومجم ىلع اهلدابت مت يتلا ةيتوضصلا
يف ًاط-با-ضض11 ني-ب ““با-ضستاو““ ق-ي-ب-ط-ت
قّوفت““ رهظت تاقيلع-ت ن-م-ضضت-ت ،ة-طر-ضشلا
.““سضيبلا

ًابرح““ نأا نا-ك تا-ق-ي-ل-ع-ت-لا كل-ت ن-ي-ب ن-م
يف طابضضلا ىعّداو ،تبرتقا دق ““ةيرضصنع
ةحلضسأا اونزخ مهنأا ةيتوضصلا تÓ-ي-ج-ضست-لا

فاضصوأا تاثداحملا ىلع تغطو .اهلجأا نم
لثم تانايدو تا-ي-ضسن-جو قار-عأ’ ة-ن-ي-ه-م
.دوهيلاو دوضسلاو برعلا

هذ--ه ف--ضشك يذ--لا ة--طر---ضشلا ط---با---ضض
ىعديو ًاماع34 رمعلا نم غلبي تÓضسارملا
هئÓمز دضض ىوكضشب مّدقت دق ناك ،سسكيلأا
32 يف يورفدوج ليئاي هيماحم ةدعاضسمب
نم لوأا دح ىلإا ،هنأا ’إا ،9102 ماع ربمضسيد
سسأار ى-ل--ع طا--ب--ضضلا ء’ؤو--ه نا--ك ،سسمأا

هنأا ““تراب ايد-ي-م““ ع-قو-م ل-ق-نو .م-ه-ل-م-ع
تابجاوب مهفيلكت م-ت هذ-ه ةر-ت-ف-لا لÓ-خ““

م-ه-تز-ه-جأا ةردا-ضصم م-ت-ت م-لو ..ةد--يد--ج
دقل ،مهقحب ءارجإا يأا ذختي ملو ةلومحملا
.““لئاضسرلا لك اوفذح مهنأاب نورخافتي اوناك
ل-ضسرأا ،سسيرا-ب ةر-ها-ظ-ت ع-م يزاو-ت-لا--بو
،ماعلا ىعدملا ىلإا ًةركذم سسكيلأا يماحم
هكلوم ىلإا عمتضسي مل““ ءاضضقلا نإا اهيف لاق
ءاعدتضسا متي مل““ امك ،““هاوكضش ميدقت ذنم
.““قيقحتلا ىلإا مهيل-ع ى-عد-م-لا طا-ب-ضضلا

هذه ليجضست متي نأا يرورذلا نم““ فاضضأاو
..اهئافتخا لبق لماكلاب اهنيودتو لئاضسرلا

.““ةلدأ’ا رييغت وأا نادقف ىضشخي يلكوم
تاما-ه-ت’ا ي-ف ًاد-عا-ضصت ا-ضسنر-ف د-ه-ضشتو
،يرضصنعلا اهكولضسو ةطرضشلا قحب ةهجوملا
ديدنتلل جورخلاب تارهاظتلا رم-ت-ضست ا-م-ك
،سسي-م-خ-لا سسمأا ل-ي-لو .ة-طر-ضشلا ف-ن-ع-ب
بÓط اهمظن ةرهاظت ليل ةن-يد-م تد-ه-ضش
ماظنلا اذهب““ اودد-ن ،ة-يو-نا-ث-لا سسراد-م-لا
تاراعضش بÓطلا عفرو .““بويعلاب ءي-ل-م-لا
،““باقع Óب رم-ت ي-ت-لا م-ئار-ج-لا»ـب دد-ن-ت
عراضشلا يف ءاقبلل نودعتضسم مهنأا اونلعأاو
.““ةلادعلا ققحتت ىتح““

يتلا يروارت ا-مادأا دو-ضسأ’ا با-ضشلا ة-ي-ضضق
ةدعاضصتملا تارهاظتلا هذه ةرارضش تناك
ذإا ،ًاضضيأا ةرضضاح تناك ،اضسنرف يف مايأا ذنم
،““امادأ’ ةلادعلا““ اهيلع بتك تاراعضش تعفر
ةريبك دوضشح طضسو ،““ةلت-ق م-ت-نأا ة-طر-ضشلا““
.ةطرضشلل
غلابلا دوضسأ’ا با-ضشلا اذ-ه ،يروار-ت ا-مادأا

ماع يف يفوت يذ-لاو ًا-ما-ع42 رمعلا ن-م
حبضصأا ،هلاقتعا دعب زاجتحا زكرم يف6102
،ةيرضصنعلاو ةطرضشلا دضض جاجتحÓل ًازمر

،اضسنرف ءاحنأا لك يف ددرتي همضسا تاب ثيح
ع-م ة-ع-ضساو ن-ما-ضضت تÓ-م-ح ن-ع Óً--ضضف
قيقحتل تاونضس4 ذنم لتاقت يتلا ،هتلئاع
.سسيضسم هنإا لوقت ءاضضق دضض هل ةلادعلا

ت’اكو ^
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31 ‘اقثلا
““ةياهنلا““ ويرانيسس بتاك هاد– نأا دعب

هقوقح ةداعتشسل ءاشضقلا ¤ا أاجلي جرعألا ينيشساو
تسسيرانيسسلاو ،جرع’ا ينيسساو ،يرئاز÷ا يئاورلا Úب مهتلا لدابت ىلع هتايادب ‘ رم’ا رسصتقا نا دعب
حرسش نأا دعب ،ءاسضقلا ¤ا هءو÷ هي-ف ن-ل-عأا ’و-ط-م ا-نا-ي-ب جر-عأ’ا رد-سصأا ،ف-طا-ع Òم-سس ور-م-ع ،ير-سصŸا

،““Òخأ’ا يبرعلا ةياكح -4802““ ناونعب تءاج يتلاو تاونسس4 لبق تردسص يتلا ،هتياور ةقرسس تاسسبÓم
.مليفلا ثادحاو ةياورلا صصن Úب ةÒثكلا هبسشلا نطاومو

ـه1441لاوسش41ـل قفوملا م0202ناوج6تبسسلا

لاق ،كوبشسيف ىلع ه-ت-ح-ف-شص ى-ل-عو ^
سضع--ب--ب ›وأ’ا لا--شصت’ا ”““ :جر--عأ’ا
يتلا تاءارجإ’ا ةفرعŸ ةيلودلا تائيهلا
قوق◊او فلؤوŸا قوقح) اهذاختا بجي
فلم ع-شضو-ُي-شسو .(ف-ي-ن-ج ‘ ةرواÛا
ليكولا ةعباتم عم ،اهتلوا-ط ى-ل-ع ل-ما-ك
.““رششنلا رادو يبدأ’ا
ماعلا يبر◊ا خا-نŸا ،ف-شسأÓ-ل““ :ق-ل-عو
هشسفن وه ةياورلا ثادحأا هيف رودت يذلا

حتفنت .Òخأ’ا يبرعلا ةياور خانم اايفرح
يبرعلا عور-ششŸا ة-يا-ه-ن ى-ل-ع ة-ياور-لا
امنيب ،لÓح-م-شض’او كك-ف-ت-لا ة-ياد-بو
برعلا دحوتب ةيلمعلا لشسل-شسŸا ب-ِل-ق-َي
يأا ىلع د-ن-ت-شست ’) ل-ي-ئار-شسإا ة-يا-ه-نو
ةغدغد ىوشس يعوشضوم يخيرات ىطعم
ةيشصخششلا .(ةموزهŸا ةيبرعلا فطاوعلا
ىر-ن ة-ياور-لا ‘ .ا-ه-شسف-ن ة-ف-ي-ظو--لاو
يبرعلا يئايزيفلا ⁄اعلا ،مدآا ة-ي-شصخ-شش
‘ هزاجتحاو هفاطتخا ” يذلا ،لشصأ’ا
زا‚إا ىلع رَبجُي ،ةيوار-ح-شصلا ة-ع-ل-ق-لا

‘ ةلا◊ا سسفن .بي÷ا ة-ل-ب-ن-ق عور-ششم
زاج-ت-حا م-ت-ي ثي-ح ة-يا-ه-ن-لا ل-شسل-شسم
زا‚إا لجأا نم ةحاولا ‘ نيز سسدنهŸا

ةينمأ’ا تايشصخششلا ةينِب .عردلا عورششم
لشسل-شسŸا ‘ ا-ه-تا-شسرا‡و ة-ير-ك-ف-لاو
.““حوشضفم لكششب ةياورلاب ةقشصتلم
¤ا سضرعت ““ةياهنلا““يماردلا ل-شسل-شسŸا

نم Òبك ددع لب-ق ن-م ي-مÓ-عا مو-ج-ه
ةركف ىنبت هنوك ،ةيل-ي-ئار-شس’ا د-ئار÷ا
ماع ‘ هثاد-حأا رود-تو .ل-ي-ئار-شسإا لاوز
ىلع ءاشضقلاو سسدقلا رير– دعب1202
تلخد ثيح ،ليئارشسإا ةلودب ى-م-شسي ا-م
ة-ي-ل-هأا بر-ح ‘ ةد-ح--تŸا تا--ي’و--لا

ةقاطلا تاكرشش ىدحإا رطيشستو .ةنحاط
دار-فأا سشي-ع-يو ،سسد-ق-لا ة-ن-يد-م ى-ل-ع
،اايجولو-ن-ك-ت رو-ط-ت-م ⁄ا-ع ‘ ة-حاو-لا
لوشصحلل ŸÚاعلا Úب ةشسفا-ن-م كا-ن-هو

.ةقاطلا تابعكم ن-م Èكأ’ا م-ك-لا ى-ل-ع
تاتوبورلا ⁄اع ¤إا لشسلشسŸا قرطت امك
ةليدب ا-ه-ل-عŒ تارا-هÃ ع-ت-م-ت-ت ي-ت-لا
.رششبلل
ةياهن و-ه كح-شضŸا““ :ي-ن-ي-شساو ق-ل-عو
را-شصن دا-يإا كÎي ا-م-ن-ي-ح ،ل--شسل--شسŸا

عم ةيئاشضف ةبكرم Èع د-ع-شصيو ة-حاو-لا
ا-ه-لÓ-خ ن-م ق-ل-ط-يو سسنؤو-م د--ي--شسلا

¤إا ا-ه-لو-ح-يو سضرأ’ا ر-مد-ي اا-خورا-شص
ن-م Òخأ’ا د--ه--ششŸا و--هو ،ءار--ح--شص

ةعلقلا تارئاط موق-ت ا-م-ن-ي-ح ،ة-ياور-لا
دشسلا ىلع Úتيوونلا Úت-ل-ب-ن-ق-لا ي-مر-ب
.““بارخ ¤إا ءيشش ل-ك ل-ي-ح-ت-ل ر-ششب-لاو
نم اادحاو ااطخ طقف Íتي ⁄““ :فاشضأاو
،““Òخأ’ا يبرعلا ةياكح -4802““ هتياور
اافشصاو ،““اهثادحأا نم ااÒثك سسبتقي هنكلو
را-ي-ع-لا ن-م ة-ح-ي-شضف““ ه-نأا-ب ىر-ج ا--م
.““ليقثلا

Òمشس ورمع تشسيرانيشسلا لاق ،هبناج نم
⁄ هنإا ،ةيفحشص تاحيرشصت ‘ ،فطاع
،اهيلإا راششŸا جرعأ’ا ينيشساو ةياور أارقي
،هنم اهشسبتقا هنأا اهبحا-شص م-عز-ي ي-ت-لا

نم اهل سساشسأا ’ تا-ما-ه-ت’ا نأا ااد-كؤو-م
وه نم فرعي ’““ هنأا ¤إا ااÒششم ،ةحشصلا
د-ع-ت-شستو ““.جر-عأ’ا ي-ن-ي-شساو ي-ئاور-لا
،ةيا-ه-ن-لا ل-شسل-شسŸ ة-ج-ت-نŸا ة-كر-ششلا

ثيح ،هنم Êاثلا ءز÷ا جاتن’ ،يجÔيشس
رهشش مشسوم ‘ سضر-ع-ي نأا ع-قو-تŸا ن-م
 .لبقŸا ناشضمر

م.Ëرم ^

مارغتسسنا عقوم ىلع

ةيرئاز÷ا ةدرو ركذتشسي Òغشصلا دعشس
د-ع-شس ،ي-ب-ع--ششلا بر--طŸا كرا--شش ^

Èع ةديدج ةرو-شصب هرو-ه-م-ج ،Òغ-شصلا
لدابت ع-قو-م ى-ل-ع ي-شصخ-ششلا ه-با-شسح

Òه--ششلا تا--هو--يد---ي---ف---لاو رو---شصلا
 .““مارغتشسنا““

ة-ب-ح-شصب ةرو-شصلا-ب ““Òغ-شصلا““ ر--ه--ظو
قّلعو ةيرئاز÷ا ةدرو ةلحارلا ة-نا-ن-ف-لا

ليم÷ا نمزلا مايا »:اÓئاق ةروشصلا ىلع
‘ نا ايل فرشش دجب ›ا ةول◊ا ماي’او
نآا لشسلشسم ‘ تل-غ-ت-ششا ما-ي’ا ن-م مو-ي
.““ليم÷ا نفلا ةدرو ةكلŸا عم ناو’ا

Òغشصلا دعشس كراشش ،لشصفنم قايشس ‘
لÓ-خ ن-م ي-شضاŸا نا-شضمر م-شسو-م ‘

رودتو ““ةبا-ب-مإا د’و““ ل-شسل-شسم ة-لو-ط-ب

لÓخ ن-م ،يد-ي-مو-ك را-طإا ‘ ه-ثاد-حأا
تاجيزلا ةددعتم ةلزتعم ةÒهشش ةشصقار
ا-هد’وأا ل-م-شش ع-م-ج رر-ق-ت ،ءا--ن--بأ’او
مهأا رود بيبل يفطل بعليو ،اهدافحأاو
ةلزتعŸا ةشصقارلا رود دشسŒو ،اهجاوزأا

نم ““ةبابمإا د’و““ .رشصنلا ف-ي-شس ةد-ير-ف
في-شس ةد-ير-فو Òغ-شصلا د-ع-شس ة-لو-ط-ب
،فيللا وبأا ردا-ن ،سسم-شش ،و-ك-ير ر-شصن-لا

دومfi ،ىركف دارمو ،فرششم هللا دبع
قوراف دمfiو ىلغرف ليعامشسإاو سسراف
،اجيتروأاو اكوأا تاناجرهŸا قرف مو‚و
،Úها-شش ى-شسو-بو ىدو--ع--شسŸا ار--شسيو
جارخإاو ،ىر-ك-ب نÁأا ف-ي-لأا-ت ،نور-خآاو

ث.ق ^                                      .ىكز حود‡

:امخيرب رختور خرؤوŸا تاعقوت بسسح

انوروك ةمزأا دعب ةديدج ميق
ر-خ-تور ،يد-ن-لو-ه-لا خرؤوŸا د-ق-ت-ع--ي ^

ا-نورو-ك سسوÒف ة-ح-ئا-ج نأا ،نا-م-خ-ير-ب
نع يأانلا ىلع انشس رغشصأ’ا لي÷ا عجششتشس
‘ نآ’ا نابششلا بغري ذإا ةي-نا-نأ’ا ة-فا-ق-ث
ةدعاشسم نم م-ه-ن-ك“ ف-ئا-ظو-ب ل-م-ع-لا
،اماع23 ،نامخير-ب ح-ب-شصأاو .ن-ير-خآ’ا
سسن÷ا) ه-ب-ت-ك ثد--حأا ‘ لو--ق--ي يذ--لا
نوبي-ط ما-ع ه-جو-ب سسا-ن-لا نإا (ير-ششب-لا
ماعلا ةÒهشش ة-ي-شصخ-شش ،ارار-ششأا او-شسي-لو
ءايرثأ’ا نم روهم÷ لاق امدنع يشضاŸا

هنإا يŸاعلا يداشصتق’ا سسوفاد ىدتنم ‘
ن-م د-يزŸا او-ع-فد-ي نأا م-ه-ل ي--غ--ب--ن--ي
.بئارشضلا
هنإا زÎيور نويزفلت ع-م ة-ل-با-ق-م ‘ لا-قو
كانه نأا ر-ه-ظ-ت ا-نورو-ك ة-مزأا نأا ر-ع-ششي
أار-ط-ي ’و–““ كا-ن-ه نأاو ثد– تاÒغ-ت

رغشصأ’ا ليجلل ةبشسنلاب ““رشصعلا حور ىلع
نم رشصع ¤إا نآ’ا يشض‰““ فاشضأاو .انشس
،ةماعلا ةمدÿاب Ìكأا قل-ع-ت-ي د-يد-ج عو-ن

عباتو .““قئ’ وه اÃ ،سساشسأ’ابو ،نواعتلاب
م-ئاو--ق تر--ششن تا--مو--ك◊ا نإا Ó--ئا--ق
وهو ،ةمزأ’ا لÓخ ةيرورشضلا فئا-ظو-لا-ب

ليج ى-ل-ع ل-ئا-ه Òثأا-ت ه-ل نو-ك-ي د-ق ا-م
.هلمكأاب
،م-ئاو-ق-لا هذ-ه ¤إا تر-ظ-ن اذإا““ فا-شضأاو
؟طوحتلا قيدانشص وريدم نيأا ،لءاشستتشس
دكأاو ؟““قيوشستلا ءاÈخ وأا نويفرشصŸا نيأا
نو-مو-ق-ي ن-م نأا ح-شضاو-لا ن-م تا--ب ه--نأا
‘ نو-ل-ما-ع-لا م-ه ة-م-هŸا ف-ئا-ظو-لا--ب
عقوت امك .ةفاحشصلاو ميلعتلاو سضيرمتلا
ءابولا دعب رفشسلا ‘ اع-جار-ت نا-م-خ-ير-ب
.ةيلÙا ميقلل سسانلا ن-م Èكأا ار-يد-ق-تو
ةحفاشصŸا تناك اذإا امع لاؤوشس ىلع ادرو
نم روهششو ةمزأ’ا دعب نايفتخيشس قانعلاو
’““ نامخيرب لاق ،يعام-ت-ج’ا د-عا-ب-ت-لا
حفاشصتلا ىلع ءاشضقلا كناكمإاب نأا دقتعأا
.““قانعلا ةشصاخ ،قانعلا وأا

ث.ق ^

يرود-لا ‘ قر--ف Ê (8)ا-م-ث كرا-ششت ^
ةغللاب ةينوÎكلإ’ا تارظانملل يبراغŸا
،سسمأا لوا ءاشسم تقلطنا يتلا ةيبرعلا
زكرم اهمظ-ن-يو ، طاو-غأ’ا-ب ،سسي-مÿا

عقي يذلا ““تاوكيا““ رئاز÷ا تار-ظا-ن-م
امبشسح ، طاوغأ’ا ةنيدÃ يمشسرلا هرقم
 . ÚمظنŸا نم ملع
ة-ي-ن-ق-ت Èع ة--لو--ط--ب--لا هذ--ه يرŒو
قرفلا لث“ ثيح ،دع-ب ن-ع ر-شضا-ح-ت-لا
ن-م ناد-ل-ب ة-ع-برأا ة-كرا-ششŸا Êا-م-ث--لا
سسنوتو رئاز÷ا ي-هو ي-بر-ع-لا بر-غŸا
فرششŸا حشضوأا املثم ،ايبيلو برغŸاو
. ةلوطبلا ىلع ماعلا
نم ¤وأ’ا ةرهاظتلا هذه تايلاعف دت“و
ىلع يبرعلا برغŸا ىوتشسم ىلع اهعون

(يرا÷ا وينوي01 ¤إا4 ) مايأا ةتشس رادم
لكل طاقنلا عمج ماظ-ن ى-ل-ع د-م-ت-ع-تو
ثÓث زئافلل حن“ ثيح ،كراششم قيرف
ى-ل-ع ر-شساÿا ل-شصح-ي Úح ‘ ،طا-ق--ن
ءار-جإا م-ت-ي ا-هد-ع-بو ،ةد-حاو ة-ط--ق--ن

اهيف لهأاتيو يئاهنلا ف-شصن ي-تر-ظا-ن-م
نم جوتيو ،ةيئاهنلا ةرظانŸا ¤إا نازئاف

نف ‘ ةيبراغم ةلوطبل لطب لوأا اهلÓخ
دمحأا دي-شسلا حر-شش ا-م-ل-ث-م ،ةر-ظا-نŸا

.يوارششم نيدلا ءايشض
اهميك–و تارظانŸا Òيشست ‘ كراششيو
‘ ادمتعم ايلود امكح54 هعوم‹ ام

51 نولثÁ ةيÁداكأ’ا تارظانŸا لا‹
.ردشصŸا تاذ قفو ،ةيبنجأاو ةيبرع ةلود
نم ›ود م-ك-ح ،Êا-ه-لا Ëر-م تÈت-عاو
هذه ميظنت نأا ،اه-ل ح-ير-شصت ‘ ،نا-ن-ب-ل
ةÎف لÓخ ÊوÎكلإ’ا اهقشش ‘ ةلوطبلا
طيششنتل ةشصرف ““ د-ع-ي ي-ح-شصلا ر-ج◊ا

¤إا ةدوعلا نم مهنيك“و بابششلا لوقع
يتلا با-ي-غ-لا ةÎف د-ع-ب ة-شسفا-نŸا و-ج
.““⁄اعلا ‘ انوروك ةحئاج اهتشضرف
،يطششلا ركبلا دمحأا حشضوأا ،هتهج نم
‘ بابششلا نأا ““ ،تيوكلا نم ›ود مكح

تÓهؤوŸا نم كلتÁ ة-ي-برا-غŸا لود-لا
هلهؤوي ام ةيفاقثلا تايفلÿا و ةيركفلا

⁄اعلا ت’و-ط-ب ‘ قرا-ف-لا ثد-ح-ي نأ’
‘ ،هبشسح ،لشصح ام اذهو ““ تارظانملل
يتلا ةÒخأ’ا تارظانملل ⁄اعلا ة-لو-ط-ب
لÓخ نم (رطق ) ةحود-لا ا-ه-ت-ن-شضت-حا

ى-ل-ع طاو-غأ’ا ة-ع-ما-ج ق-ير-ف لو-شصح
اقيرف011 ل-شصأا ن-م ةرود-لا ة-يز-نور-ب

،ة-كرا-ششŸا تر-كذ ا-هرود-بو .ا-كرا-ششم
اهنأا ،يرئاز÷ا قيرفلا نم ،لاوق لانم
جيوتت-لا ¤إا نو-ع-شسي ا-ه-ق-ير-ف ءا-شضعأاو
هنأا ةيزمر نم هلمحي اŸ ارظن بقللاب
هذهب جوت-م لوأا-ك خ-يرا-ت-لا ‘ بت-ك-ي-شس
.ةلوطبلا
ةديج تناك تاÒشضحتلا نأا ¤ا تراششأاو
تارظانŸا نم ددع مي-ظ-ن-ت لÓ-خ ن-م
،يبراغŸا ثد◊ا اذه-ل ا-ب-شس– ة-يدو-لا

دادعتشسإ’ا ةبهأا ىلع قيرفلا نأا  ةدكؤوم
ةيادب ةيقيق◊ا ةشسفانŸا وج ‘ لوخدلل

لوا ةيشسمأا ةي-حا-ت-ت-فإ’ا ةر-ظا-نŸا ن-م
.سسيمÿا ،سسمأا

ث.ق ^

: ةينوÎكلإ’ا تارظانملل يبراغŸا يرودلا

طاوغألاب ةيبرعلا ةغللاب رامغ ضضوخت قرف ةينامث
ةلوطبلا هذهب جوتم لوأاك خيراتلا ‘ بتكيشسو جيوتتلل ىعشسن :لاوق لانم ،ةيرئاز÷ا^

هلمع ةمجرت راظتنا ‘ ةيلاŸا هتاقحتسسم ملسست

جارفنإلل اقيرط دË Œركلا دبع دمحأا يئاورلا ةمزأا

تملشس اهنأا ““أارقت رئاز÷ا““ راد تنلعا ^
هتاقحتشسم ،Ëركلا دبع دمحأا ،بتاكلا
ةز-ئا÷ا-ب هزو-ف ن-ع ة-ب-تŸÎا ة-ي--لاŸا
نم ةليو-ط رو-ه-شش د-ع-ب ،راد-ل-ل ىÈك-لا
لشصاوتشس اهنأا ةنلعم ،““راظتن’او Èشصلا
وهو ،ةزئا÷ا نم Êا-ث-لا ق-ششلا ذ-ي-ف-ن-ت
Úتغل-لا ¤إا ةز-ئا-ف-لا ة-ياور-لا ة-م-جر-ت
عورد ميلشستو ة-يز-ي-ل‚إ’او ة-ي-شسنر-ف-لا
‘ ةجردŸا ءامشسأÓل يئاور-لا ز-ي-م-ت-لا
ةدوع دعب لف-ح ‘ ،ةÒشصق-لا ة-م-ئا-ق-لا
.ةيحشصلا فورظلا
،ةبكوب قازرلا دبع يئاور-لا ن-ل-عأا ا-م-ك
،¤وأ’ا اهترود ‘ ةزئاجلل قباشسلا Úم’ا
¤ا ة-ياور-لا ل-يو– ى-ل-ع ل-م--ع--ي ه--نا

جرا-خ ة-ياور-لا ق-يو--شستو ،ة--ي--حر--شسم
:ةيكوبشسيفلا هتحفشص ‘ قلعو ،رئاز÷ا
مهفتو Èشصو لبن ما-مأا ي-ن-ح-نأا Êد-جأا““

يذلا ،ةطاب نب Úمأا ،عدبŸا اهب زئافلا
عم لشصح امك اما“ ،هتاقحتشسم ملشستيشس
كلذب مزتلا املثم ،ج-يو-ت-ت-لا ‘ ه-ل-ي-مز
انيلع متحي يذلا ،يواز ةداق رادلا ريدم
ةمدخ ‘ هدوهجب َهيونتلاو هَركشش ُلبنلا
تا-هار-كإا ل-ظ ‘ ،ا-ندÓ-ب ‘ ةءار--ق--لا
نأا ع-ط-ت-شست ⁄ ة-ي-ناد-ي-م تا--ف--شسع--تو
كل“ تا-شسشسؤو-م ى-ت--ح ا--هزوا--ج--ت--ت
.““ةÒبك ةيلامو ةيرششب تايناكمإا
لبق نلعا دق Ëركلا د-ب-ع د-م-حا نا-كو
هئو÷ ةيناكماو ،هÈشص دافن نع نيرهشش
ءافولا ىل-ع راد-لا ل-م◊ ة-م-كÙا ¤ا
.ةزئا÷ا نم ةيلاŸا هتاقحتشسم ديدشستب
” تاهاركإا““ نأاب ةيكوب قلع ،كلذ ىلعو
نود تلاح ،رادلل قباشس نايب ‘ اهركذ
.““اعيرشس ةيلمعلا متت نأا

م.Ëرم^

دعب نع راعسشتسس’ا ةينقتب

اياŸا ةراشضح نم ءانب مدقأاو Èكأا فاششتكا
نم دعب نع راعششتشسا ةينقت نومدختشسي ءاملع فششتكا ^

اياŸا ةراشضح ه-ت-ما-قأا فور-ع-م ءا-ن-ب مد-قأاو Èكأا و÷ا
ةعفترم ةمخشض ةليطتشسم ةشصنم نع ةرابع وهو ةÁدقلا
وكشسابات ةي’و ‘ دÓيŸا لبق008و0001 يماع Úب تينب
تامارهأ’ا فÓخ ىلع هنإا نوث-حا-ب لا-قو .كي-شسكŸا-ب
‘ يكنيلابو ’اميتاوج ‘ لاكيت لثم ندÃ اياملل ةيلاعلا
ءانبلا نإاف ماع0051 وحنب كلذ دعب تميقأا يتلا كيشسكŸا

رج◊ا نم سسيلو باÎلاو Úطلا نم ينبم فششتكŸا
.ةيعامج سسوقط ةماقإ’ ابلاغ مدختشسي ناكو
برق سسكنيف اداوجأا همشسا عقوÃ هيلع Ìع يذلا ءانبلاو
سضرع Îم004 وحن هتحاشسم علبت ’اميتاوج عم دود◊ا
قوفيو .اÎم51و راتمأاÚ 01ب هعافتراو لوط Îم0041و

يذلا رشصم ‘ ةزي÷اب Èكأ’ا مرهلا ›ا-م-جإ’ا ه-م-ج-ح
’ هنإا نوثحابلا لاقو .ماع0051 وحنب ءانبلا اذه لبق ديشش

ةعيفر ةناكم يوذ ادارفأا روشصت تاتوحنم ءانبلا ‘ دجوت
Ìكأا تناك ةلحرŸا كلت ‘ اياŸا ةراشضح نأا حجري ا‡

يعامتج’ا زييمت-لا د-ع-ب فر-ع-ت ⁄و ةاوا-شسم-ل-ل Ó-ي-م
.كولŸا اهتمق يلتعي يتلا ةيبتاÎلاو
انوزيرأا ةعماج نم اتامونيإا ي-ششي-كا-ت را-ثآ’ا ⁄ا-ع لا-قو
ءانب هنأ’““ ةيملعلا Îششين ةيرودب روششنŸا ثحبلا داق يذلا
نيوكت لثم ودبيشس هقو-ف تي-ششم اذإا-ف اد-ج Òب-ك ي-ق-فأا

حشضوأا ودب-ي ه-ل-ك-شش ن-ك-ل““ فا-شضأاو .““ي-ع-ي-ب-ط ي-شضرأا
دشصرلا ةينقتل رشصتfl مشسا وه راديلو .““راديل مادختشساب
نع راعششتشسا ةينقت يهو ،ءو-شضلا-ب تا-فا-شسŸا د-يد–و
نم تعمج ىرخأا تانايبو يشضبنلا رزي-ل-لا ف-ظو-ت د-ع-ب

ةيثÓث تامولعم نيوكتل ام عقوم قوف ق-ي-ل-ح-ت-لا لÓ-خ
.حطشسلا سصئاشصخ لكشش نع داعبأ’ا

ث.ق̂ 



ةليترلا

ةبخنلا تابيردتل ةدوعلا ديري يلصسرم

نوتيزلا قوصس كر– ةزئاج
،ةراجتلا ريزو مرك ^

ريزولا ةقفر ،قيزر لامك
فلكŸا بدتنŸا
،ةيجراÿا ةراجتلاب

،سسمأا لوا ،ياكب ىسسيع
نيزئافلا ،سسيمÿا
‘ ¤وألا بتارŸاب
Úمثتل ةيلودلا ةقباسسŸا

نم رئاز÷ا تدسصح يتلاو ،اسسنرفب نوتيزلا تيز يجتنم ةبعسش
.ةيسضفو ةيبهذ Úتيلاديم اهلÓخ
ت– ىقبت ةيرازولا ه◊اسصم نأا ةراجتلا ةرازو ‘ لوألا لجرلا دكأاو
لمعلاب اذهو ،مهتارداسص مجح ةدايز ‘ Úبغارلا ÚجتنŸا فرسصت

.ةيلودلا سضراعŸا ‘ مهجوتنÃ فيرعتلل معدلا ةفاك Ëدقت ىلع

تاصسوÒفلا لتقت ةينوÎكلإا تامامك
يارسسقآا ةعماج تنك“ ^

عون ريوطت نم ةيكÎلا
،تامامكلا نم سصاخ
Áفلا عنÒتاسسو

لوخد نم ،تابوركيŸاو
.سسفنتلا لÓخ مسس÷ا
نم ديد÷ا عونلا لمعي
ماظن Èع تامامكلا
وسضع هروط ÊوÎكلإا
،يارسسقآا ةعماج ‘ تامولعŸا مظن مسسقب ةيسسيردتلا ةئيهلا
روتكدلا ،ةيئابرهكلا ةسسدنهلا ةيلكب هليمزو ،زاملي قراط روسسيفوÈلا
.نÓسسرأا ةرمأا
راطإا ‘ اهريوطت ىرج يتلا ،ةينوÎكلإلا تامامكلا عيطتسستو
تاسسوÒفلا ىلع ءاسضقلا ،انوروك سسوÒف راسشتنا نم دحلل عورسشم
.ةيجسسفنبلا قوف ةعسشألا لسضفب اهسسبح قيرط نع تابوركيŸاو

 يفنت نآارقلا ةعاذا
انايب نآارقلا ةعاذإا تردسصا ^

ترسشتنا ةعئاسش هيف يفنت
رارق نع ثدحتت اهمسساب
،دجاسسŸا حتف ةداعإاب يمسسر
عفر يعاسسم نمسض كلذو
.يحسصلا رج◊ا
:اهل نايب ‘ ،ةعاذإلا تلاقو
ام Ëركلا نآارقلا ةعاذإا دنفت““
لسصاوتلا طئاسسو سضعب هلقانتت
دجاسسŸا حتف Èخ ،ةمولعŸا ةحسص نم دكأاتلا نود ،يعامتجلا
.““ردسصمك اهيلإا بوسسنŸاو لبقŸا ءاعبرألا رئاز÷اب
نا تÈتعا ثيح ،دجاسسŸا حتف دعوم نع ¤وألا ةرازولا ثدحتت ⁄و
دجاسسŸا حتفل تقولا يتأايسسو ،ايجيردت نوكيسس يحسصلا رج◊ا عفر

.ةعامج تاولسصلا ءادأل

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا ضسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

 رئازجلا - يام لوأا
06.67.56.120  :فتاهلا
87.67.56.120  :فتاهلا
37.67.56.120  :سسكافلا

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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يبŸولا لطبلا حمطي ^
نيدلا رون ،قباسسلا

ةدوع نامسض ¤ا ،يلسسرم
يسضاير تابيردتل ةعيرسس
ل تقو ‘ ،ةبخنلا
،يدلاخ ،ريزولا هرطاسشي
سضعب ‘ هجوتلا سسفن
.روملا

فلكŸا ةلودلا بتاك
عم عمتجأا ةبخنلا ةسضايرب

لÓخ مهسضعب رازو ،مهتاجايتحا ىلع فوقولل Úيسضايرلا نم ددع
.ةيسضاŸا مايلا ‘ اطاسشن Ìكلا ناكو ،يحسصلا رج◊ا ةÎف
ةدوع ‘ لسصفيسس يذلا ،يدلاخ ،ريزولا ديب Òخألا رارقلا ىقبيو
.اهمدع نم Úيسضايرلا تابيردت

 رصصان نب ديري دتيانوي Îصسصشنام
““ليم يلياد““ ةفيحسص تفسشك ^

يدان نأا ،ةعم÷ا سسما ،ةيناطيÈلا
ديري ،يزيل‚إلا دتيانوي Îسسسشنام
،رسصان نب ليعامسسا ،رسضÿا م‚ مسض
 .›اطيإلا نÓيم بعل
ةرادإا هب تماق ام ردسصŸا ركذي ⁄و
نم مهئارظن هاŒ““رم◊ا Úطايسشلا““
مسض نأاسشب سضوافتلل ،““يÒنوسسورلا““
وهو ،مهيدان فوفسص ¤إارسصان نب
را÷ا تامامتها نمسض دجاوتي يذلا

ناسس سسيرابو يتيسس Îسسسشنام
.يسسنرفلا نامÒج
ريدŸا نأا ،ةيسسنرفلا““بيكيل““ ةفيحسص تفسشك ،لسصفنم قايسس ‘و
ثيح ،رسصان نب ةقفسص مسس◊ هجتي ،ودرانويل ،يجسسايبلل يسضايرلا
ةميق عفدل دعتسسم هنأا مهل دكأاو Òخألا اذه نم ÚبرقÃ لسصتا
.وروأا نويلم05 ـب ردقŸا يئاز÷ا طرسشلا

ثد◊ا للظ ‘

 ..انوروك ىلع يئاهنلا راصصتنلا راظتنا يف
بيترتو بصسحو تقو ةلأأصسم ’ا يحصصلا رج◊ا عفر دعي ⁄ ^

نمصضي أÃ طأصشنلا ¤ا ةدوعلا تأقفدت بأعيتصس’ تأيولوألل
سسوÒف رأصشتنا نم ةيأقولا تاءارجا قيبطت ‘ رارمتصس’ا

ينعت ’ رج◊ا تاءارجإ’ يجيردتلا عفرلا نأا ثيح ،أنوروك
لبق عصضولا نأك أمك يعيبطلا عصضولا ¤ا ةيئأهنلا ةدوعلا

.أنوروك
نم ءادتبا تأطأصشنلا ةدوع ةمأنزر نع فصشكلأب ةموك◊ا رارق

دعب ةرصشأبم ةينأث ةلحرم أهيلت ،¤وأا ةلحرمك ،دحأ’ا دغ موي
ليصصحتك ءأج ،ناوج41 نم ءادتبا  يأا ،رج◊ا ةÎف ةيأهن

ديمجتلا عفر نع نلع’ا دعب ةصصأخ ،سشيعŸا عقاولل لصصأح
ثيح نم ءاوصس ،ةيمومعلا لأغصش’او ءأنبلا عأطق طأصشن نع

عجارت للخ نم ،سسوÒفلا رأصشتنا ةبرأÙ يبأجي’ا روطتلا
ةبقارملل ةعصضأÿا ت’أ◊او تأيفولاو تأبأصص’ا ددع

Ãثيح ،ةلأح52 نم لقأا ¤ا تعجارت يتلاو ،سشأعن’ا ةحلصص
نأا ةيحصصلا حلأصصŸا فلتfl نم ةدراولا تأمولعŸا تفصشك
ت’أح مأمأا هنأأكو ،ءأبولا عم ةيحيرأأب يرجي ىحصضأا لمأعتلا
أهنع Èع يتلا لأغصشن’او بقÎلا ةلأح ثيح نم وأا ،ازنولفنأ’ا
،طأصشنلا تأعأطق لأمع يقأبو رأجتلاو نويفر◊او نوينهŸا

ةلأح ىلع ءأقب’ا ىلع جأجتح’ا دح مهصضعبب رمأ’ا غلب نيذلاو
مهدادعتصسا نيدكؤوم ،مهطأصشن ديمŒ رارمتصساو رج◊ا
هتلقن أم وهو ،ءأبولا نم ةيأقولا Òبادتل مرأصصلا قيبطتلل
.ةموك◊ا ¤ا ÚينهŸاو Úيفر◊او رأجتلل ةلثمŸا تأميظنتلا

نم ةرذحو ةظفحتم ىقبت ةيمومعلا تأطلصسلا تارأيخ نأا Òغ
‘و ،تأعأطقلاو تأطأصشنلا لك ‘ هيعارصصم ىلع بأبلا حتف
فيفخت متي نا نأا رظتنŸا نم لأثŸا ليبصس ىلعو ،تأي’ولا
نأا حجرŸا نمو ،ةي’و لك ‘ ءأبولا تأيطعم ىلع ءأنب رج◊ا
تاءارجإ’ ةعصضأÿا تأي’ولل ةبصسنلأب أيئأهن رج◊ا عفر متي
قحتلتل ءأصسم ةعبأصسلا ةعأصسلا نم ءادتبا ددÙا رج◊ا
رج◊ا فيفخت متي نأاو ،رج◊ا أهنع عفر يتلا عبرأ’ا تأي’ولأب
¤ا هÒخأأتب ءأصسم ةصسمأÿا ةعأصسلا نم أقلطنا ددÙا
ةي’و لك ‘ يحصصلا عصضولا ةلأح نوكت أمنيب ،ءأصسم ةعبأصسلا

.كصش نود Òبادتلا هذه لثم ذأختا سسأصسا يه
يمومعلا نيرفأصسŸا لقن طأصشنل ةبصسنلأب عصضولا عيبطت ىقبيو

رطأخÃ أفوفfi ءأصضف هنوكل ارظن ،Úح ¤ا لجؤوم دجأصسŸاو
قيرط ةطيرخ ليصصأفت نم همهفن نأا نكÁ أمك ،ءأبولا رأصشتنا
طصسو أمهحتف ةدأعا تررق لودلا نم Òثكلا نأا مغر ،ةموك◊ا
نم أيلمع ظحول أم مغر اذهو ،ةمرأصص ةيزاÎحا تاءارجا

سضعب هحÎقا أمو ،دجأصسملل ميقعتلاو Òهطتلا تأيلمع ميمعت
دجأصسŸا ةصشرفأا عفرت نأأك ،ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو تارأطا

هتدأجصس قوف ةلصصلأب سصخصش لك مزتليو تأيصضرأ’ا رهطتو
نولينلا نم تادأجصس ىرخأا لود تحÎقا تقو ‘ ،ةصصأÿا

⁄لصسلا نم بناوج ليعفت ظحول أمك ،ةلصص لك دعب ىمرت
ةدوعلأب رارق يأ’ ادادعتصسا وÎيŸا تأطÙ ةيكينأكيŸا
  .طأصشنلل
ةصصأخو ،ءأبولا عم ةيمومعلا تأطلصسلا لمأعت روطت ¤ا رظنلأبو
نم نيررصضتملل ةهجوŸا حنŸا Ëدقتب سصيخÎلا رارمتصسا
نطاوŸا ةملصس ىلع سصر◊او يعولا ةجرد أيلج حصضتي ،ءأبولا

فلتÚ flب لصصأ◊ا لمأكتلا ىلجتي أمك ،رخآا رمأا يأا لبق
دصصر ةيلخ ءاÈخ عم ةصصأخو ،ءأبولا ىلع بر◊ا ‘ Úلعأفلا

‘ أجصضنو ةيملع ةردق تدبأا يتلا ،ءأبولا رأصشتنا ةعبأتمو
نم ةصصأخو ،ةيفاÎحاو ةنأصصر لكب تأمزأ’ا هذه لثم Òيصست

مأقرأا ¤ا هتمجرتو سشيعŸا عقاولل ةقيقدلا ةعبأتŸا ثيح
.ىودج تاذ ةيحصص تأبرأقمو ةينأيب تأينحنمو

زربأا نإأف ،فيلأكتلا لقأأبو أيئأهن ءأبولا ةحفصص يط رأظتنا ‘و
بط ‘ Úيئأصصخأا نم ةنوكتŸا ةيلÿا هذه حلأصصل لجصسيصس أم
لأمعتصسا نع أهنلعا وه ،ةنمزŸاو ةيدعŸا سضارمأ’او ةئبوأ’ا
كصسمتلا مث ،ءأبولا عم لمأعتلا تأيادب ‘ Úكورولك لوكوتورب
نع ئجأفم لكصشبو ةيŸأعلا ةحصصلا ةمظنم تنلعأا أمدنع هب
ةيعوصضوم ‘ كيكصشتلا ¤ا ةيلÿا بأهذ لب ،هلأمعتصسا فيقوت

.ةمظنŸا فارحنا ¤ا حيملتلاو رارق اذكه
 ي◊أصص ىفطصصم ^

يكيرمألا يموقلا نمألا ضضّوقت نرقلا ةقفصص
اهل عامتجا ‘ ،يسسوليب يسسنان ،يكيرمألا باونلا سسل‹ ةسسيئر تلاق ^

ةمظنم) يدوهيلا يطارقÁدلا سسلÛا ءاسضعأا عم سسيمÿا سسمأا لوأا
نمألا حلاسصم سضوقي ةيبرغلا ةفسضلاب ةينيطسسلف سضارأا مسض نإا ،(ةيكيرمأا
.اهدÓبل يموقلا
سضرعي (ليئارسسإا) يداحأا بناج نم سضارأا مسض““ نأا يسسوليب تحسضوأاو
نم دوقعو ،يكيرمألا يموقلا نمألا حلاسصم سضوقيو ،رطخلل لبقتسسŸا
.““ةيبز◊ا ةسسايسسلا
 .““مسضلا نأاسشب ثدحي هارن اŸ ةياغلل نوقلق نحن““ :تفاسضأاو
ةفسضلاب تانطوتسسŸا عيمجو ندرألا روغ مسض ةيليئارسسإلا ةطÿا لمسشتو
نم Ìكأا ¤إا لسصيسس مسضلا نأا ¤إا ةينيطسسلف تاريدقت Òسشت اميف ،ةيبرغلا

.ةلتÙا ةفسضلا ةحاسسم نم ةئŸا ‘03



قيرط نع ة-صسل-ج-لا تر-جو ^
روصضحب ،دعب نع ويديفلا ةينقت

ل-ث-م-مو ن-ي-ق-ير-ف-لا ي-ل-ث-م-م
،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا

ةيلارديفلا نع لثمم باغ اميف
بصسح ،مدقلا ةركل ةير-ئاز-ج-لا

داحتا يدانل نا-ي-ب ي-ف ءا-ج ا-م
.رئازجلا
يدان ةرادإا نأا نا-ي-ب-لا فا-صضأاو
ن-ع تع-فاد ر-ئاز-ج-لا دا-ح--تإا

ي-ما-ح-م ق-ير-ط ن-ع ا-ه-ف-ل-م
ثي-ح ،لو-ك-ي-ن نو-ب ق-ير--ف--لا

ل-ك ة-م--ك--ح--م--لا سسرد--ت--صس
راد-صصإا ن-ي-ح-ل تÓ-خاد--م--لا
مايألا يف اهب ةصصاخلا ماكحألا
.ةمداقلا
يمصصاعلا يبرادلا ةيصضق دوعتو
دصض ةلوطبلل ةعبارلا ةلوجلا ىلإا
نيأا ،رئازجلا ةيدولو-م م-ير-غ-لا
ةمصصاع-لا دا-ح-تإا كاذ-نآا سضفر
هداقتفا ةجحب ةهجاو-م-لا بع-ل
ةصسم-خ م-ه-ن-م ن-ي-ب-عل ةد-ع-ل

بختنملا يف ة-ل-ما-ك ر-صصا-ن-ع
ةفاصضإلاب يرك-صسع-لا ي-ن-طو-لا
نيأا ،يفÓلا ديؤوم ي-ب-ي-ل-لا ى-لإا
عارصص ي-ف ةرا-ط-صسو-صس تل-خد

دبع اهصسيئرو ةطبارلا عم ليوط
زو--ف د--ع--ب راود--م م--ير--ك--لا
ى-ل-ع طا-ق-ن-لا-ب ة-يدو-لو--م--لا
ىرخأا ثÓ-ث م-صصخو ،طا-صسب-لا

عفر يذلا ،داحتإلا د-ي-صصر ن-م
نازول ة-م-ك-ح-م ى-لإا ة-ي-صضق-لا

يف ملظلل هصضرعت دعب ةيصضايرلا
ه-ير--ي--صسم بصسح ر--ئاز--ج--لا
.هقاصشعو
يف لوألا لجرلا باغ هتهج نم
سسصشطز نيد-لا ر-ي-خ ““فا-ف-لا““

يذلا وهو ،عامتصسلا ةصسلج نع
تاحيصضوت ميدقتب ايلاطم ناك

اهمدق يتلا تاحيرصصت-لا لو-ح
نأاب د-كأا ثي-ح ،ة-ي-صضق-لا لو-ح

قح ىلع ناك ةمصصا-ع-لا دا-ح-تا
يبرادلا ليجأات هقح ن-م نا-ك-ف
ابعل هفوفصص نيب نم ناك هنأل
بختنملا عم ىعد-ت-صسم ا-ي-لود
يبيللا بعÓلاب رمألا ق-ل-ع-ت-يو
ن-يد-لا ر-ي-خ طروو ،““ي-فÓ--لا
دب-ع ة-ط-بار-لا سسي-ئر ي-صشطز
حيحصص““ لاق امل راودم ميركلا
ةطبارلل ةقفاوملا انح-ن-م ا-ن-نأا
ةرخأاتملا تايرابملا ة-ج-مر-ب-ب

ن-ك-ل ،ا-ف-ي-ف-لا خ-يراو-ت لÓ-خ
ى-ل-ع ل-صصح-ت-ت نأا ا-ن-طر-ت-صشا

ينعي ام ةينعملا ةيدنألا ةقفاوم

تا-ي-صصو-ت ل-ها-ج-ت راود--م نأا
يف دقعنملا يلاردفلا بتك-م-لا
تا-ح-ير-صصت نأا ا-م-ك ،ة--ل--قرو
اصضيأا ةيداح-تلا طرو-ت ي-صشطز
نأا مغر تمصصلا تمز-ت-لا ي-ت-لا
مايأا ماد يبراد-لا لو-ح لد-ج-لا

.ةليوط
وه لوألا لوؤو-صسم-لا نأا ى-ق-ب-يو
ددرتي مل يذلا ةط-بار-لا سسي-ئر
وداراب يدانل ءاق-ل ل-ي-جأا-ت ي-ف
يف ناقرز هبعل دجاوت ببصسب

لÓخ ينطولا بختنملا فوفصص
ةين رهظ-ي ا-م ر-ي-خألا ه-صصبر-ت

.نيلايكمب ليكلا يف ةتيبم
ل-جا-ه-ت راود-م نأا ي-ن-ع--ي ا--م
يلاردف-لا بت-ك-م-لا تا-ي-صصو-ت
نأا امك ،ة-ل-قرو ي-ف د-ق-ع-ن-م-لا
طرو--ت ي--صشطز تا--ح--ير--صصت
تمزتلا يتلا ا-صضيأا ة-يدا-ح-تلا
لوح لد-ج-لا نأا م-غر تم-صصلا
.ةليوط مايأا ماد يبرادلا

قوراف.ج ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 ةيقرسشلا اندودح ىلع رخآلا رطÿا
ةسسلج ءانثأا ىسسوم ريبع خارسص نوكي نأا فاخأا ^
بهذ دق سسمأا لوأا ةليل يسشونغلا هسسيئر ةمكاحم
ةعذÓ-لا تادا-ق-ت-ن’ا ل-ك ه-ن-م لا-ن-ت ن-لو ،ىد-سس
لجرلاف ، باونلا ديدع هل اهلك يتلا تاماهت’او
هبز-ح ى-ل-ع ر-ط-ق ا-ه-ت-فر-سص ي-ت-لا لاو-مأ’ا د-ع-بو
هديسسب ارخؤوم نسصحت دق ،مك-ح-لا ن-م ه-ن-ي-ك-م-ت-ل
اذ-ه جار-سسلا ة-مو-ك-ح تن-ك-م نأا د-ع--ب ،نا--غودرأا
رسشنيسس نيأا ،ايبيل ىلع هذوفن طسسب نم ريخأ’ا

سشيج ةق-حÓ-م-ل ط-ق-ف سسي-ل ة-ير-ك-سسع ةد-عا-ق
عم عّقو ثيح ايبيل يف هحلاسصمل ةيامح لب ،رتفح
قرسش تاقورحم لÓغتسس’ اقافتا جارسسلا ةموكح

،ىوقلا نم ريثكلا اهيلع بلاكتت ي-ت-لا ط-سسو-ت-م-لا
اكيرمأاو اسسنرف ني-ب ا-ي-ل-ج ا-ه-لو-ح عار-سسلا را-سصو
 .رسصم لثم ىرخأا لودو تارامإ’او ايسسورو
يف ىلخ-ت ه-نأا ن-ي-ت-ن-سس ن-م لا-ق يذ-لا ي-سشو-ن-غ-لا
هت-ي-ع-جر-مو ناو-خإ’ا ة-ي-ع-جر-م ن-ع ة-سسا-ي-سسلا
ىلع ناك امل اهلا-ق ،ة-ي-سسنو-ت نو-ك-ت-سس ةد-ي-حو-لا

بيبحلا م-ي-ظ-ع-لا ةذ-مÓ-ت ن-م ل-جر سسنو-ت سسأار
مويلا امأا ،يسسبسسلا دياق يجابلا همسسا ،ةبيقروب
،هرماوأاب رمتؤوي سسيئر سسنوت سسأار ىلع عسضو دقف
ءيسش Óف ،هسسفن يسشونغلا نم رثكأا يناوخأا سسيئر
فورظلا بسسح نولتملا ةسضهنلا ميعز عزعزيسس
 .ايجراخ هئافلحو ايلخاد
موقي امل سضايب ىلع ديدجلا ينامثعلل مسصب هنأ’و
اقلطنم ةيسسنوتلا ي-سضارأ’ا ع-سضوو ا-ي-ب-ي-ل ي-ف ه-ب
تاو-ق بر-سضل را-ي-ت نود ن-م نا-غودرأا تار-ئا--ط--ل

ىلإا حÓسسلاو نييباهرإ’ا ريرمت-ب ح-م-سسو ،ر-ت-ف-ح
ىلع يكيرمأ’ا سشيجلل ابيرق حيبيسس املثم ،ايبيل
لوحتي دق ينمأا ءاول عسضوب سسنوت يف مدق ئطوم
اكيرمأا ىعسست يت-لا مو-ك-ير-فأا ةد-عا-ق-ل تقو-لا ع-م
هذه لك دعب ل-ه-ف ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-سش ي-ف ا-ه-عرز-ل
مهئافلح ىلإا سسنوت ناوخإا اهمدق ي-ت-لا تا-مد-خ-لا

ةب-ق بح-ت بئا-ن خار-سص م-ه-ف-ي-خ-ي-سس جرا-خ-لا ي-ف
ثدحي ام ؟تاهاجت’او فوفسصلا تت-سشم نا-م-لر-ب
سسنوت فقومو ،ينطولا اننمأا ددهيو قلقم ايبيل يف
ريغ ة-ق-ط-ن-م-لا ي-ف ثد-ح-ي ا-م ل-ك ن-م ي-م-سسر-لا

ناغودر’ امعد هتبعل يذلا رودلا دع-ب ،ن-ئ-م-ط-م
.ايبيل يف
ططخم وه املثم ميسسقتلا نم تملسس نإاف ،ايبيل امأا
،د--يد--ج--لا ط--سسوأ’ا قر--سشلا عور--سشم ي--ف ا--ه---ل
يف اكيرمأا حلاسصم مدخت ةيكر-ت ة-لا-يإا نو-ك-ت-سسف
تسسيلو ،ةنمآا دعت مل ةيقرسشلا اندودح .ةقطنملا
انددهي ثيح ،ةي-بر-غ-لا ا-ندود-ح ن-م لا-ح ن-سسحأا

ةعسضب دعب ىلع ةيركسسع ةدعا-ق-ب كل-م-لا ا-نرا-ج
 .اندودح نم تارتموليك
،رئازجلا نود نم ايبيل يف لح ’ نإا لاق سسيئرلا

،هتحلسصمل ةي-ب-ي-ل-لا ة-مزأ’ا نا-غودرأا ى-ه-نأا ل-ه-ف
؟نيرسساخ ةبعللا نم موسصخلا لك جرخأاو
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ةيدولوملاو داحتلا ةارابم ةجمرب ةداعإا ىلا هجتت ““سساتلا““
ةسسلج ،ةعمجلا سسمأا ةحيبسص ،(سسات) ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا تدقع

.رئازجلا داحتاو رئازجلا ةيدولوم نيب يمسصاعلا يبرادلا ةيسضق يف عامتسسا

ةمسصاعلاب تايدلب ةدعب بورسشلا ءاŸا عاطقنإا
نم ءازجأاب بورصشلا ءاملا ع-يزو-ت ي-ف بذ-بذ-ت ل-ج-صس-ُت ^

نم ءادتبا ناينبلا نيعو يلاواطصس ،ةدلارز ،ةملاعم تايدلب
ةكرصش هب تدافا امبصسح ،عوبصسأا ةدملو سسيمخلا  سسمأا لوا
.(لايصس) ةمصصاعلا رئازجلل ريهطتلاو هايملا
اهب ماق بيرخت لامعا بقع““ هنأا ةكرصشلل نايب يف ءاجو
،ةدواودلا ةيدلبب يصسيمح ةقطنم يف نولوهجم سصاخصشا

ىوتصسم ىلع ابطع لايصس ةكرصش تلجصس ،ةزابيت ةيلو يف
ةيلخت ةطحم نم هايملا لقنل (مم009 رطقب) ةيصسيئر ةانق
موقي يذلا لحاصس يطايتحلا نازخلا وح-ن ،ة-كو-ف ر-ح-ب-لا
.““ةمصصاعلا رئازجلل ةيلحاصسلا ةلصسلصسلا ديوزتب
000.54 يلاوحب ردق يذلا جاتنلا يف زجعلا نأا تحصضوأاو
““ةربتعم دج““ تابذبذت  ليجصست يف ببصستيصس ،ايموي /3م
يلاواطصس ،ةدلارز ،ةملاعملا تايدلبل ايلعلا ءازجلا سسمتصس
.ناينبلا نيعو
ةيادب نوكتصس يتلا ديدج نم ةمدخلا ةيرارمتصسا نامصضلو
مدق ىلع““ لايصس قرف لمعت ،نايبلا بصسح ،وينوي01 نم
و بورصشلا هايملاب ديوزتلا ةيل-م-ع ةدا-عا ل-جا ن-م ““قا-صسو
.ةررصضتملا ةيصسيئرلا ةانقلا بطعلا حÓصصا
هايملا عيزوتل اجمانرب تعصضو اهنأا-ب ة-كر-صشلا تدا-فأا ا-م-ك
ىلع لايصس ةحفصص ربع رارمت-صسا-ب هر-صشن م-ت-ي-صس بور-صشلا
نامصضل جيراهصص تاذ تانحاصش رخصست اهنأاب و ,كوبصسافلا
ةصصاخ ,ها-ي-م-لا-ب ة-يو-لولا يوذ ن-ي-مد-خ-ت-صسم-لا د-يوز-ت
.تايفصشتصسملاو ةيمومعلا تاصسصسؤوملا

م.ق ^

فيطسسب ناŸو Úعب ةداح ةلآاب هقيدسص ةايح يهني باسش
بونج ةعقاولا ،ناŸو Úع ةيدلب سسمأا رجف تزتها̂ 

باسش اهتيحسض حار لتق ةÁرج عقو ىلع،فيطسس ةي’و
،اهيلع انلسص– تامولعم بسسحو  . ةنسس02 رمعلا نم غلبي
امنيح سسمأا ةليل ¤ا اهعئاقو دوعت ةثدا◊ا تايثيح نإاف
ول◊ا رئب ةقطنÃ رمخ ةسسلج ‘ Êا÷ا  عم ةيحسضلا ناك
ثيح ،ناŸو Úع ةيدلبل ةيبرغلا ةيلامسشلا ةه÷اب ةعقاولا
›ام غلبم ببسسب لتق ةÁرجب ىهتنا راجسش امهنيب بسشن

ءاكرسش امهنأا مكحب ،ÿÈا انل تدروا يتلا رداسصŸا بسسح
نم ةركبم ةعاسس ‘ Ìع دقو  .هكاوفلاو رسضÿا عيب ‘
اهيلع رهظت ةيحسضلا ةثج ىلع ناكسسلا سضعب سسمأا حابسص

ةيام◊ا غÓبإا كلذ روف متيل ،ةداح ةلآاب برسضلا راثأا
اقيق– تحتف يتلا ،ينطولا كردلا حلاسصمو ةيندŸا

تكرت يتلا ةميلأ’ا ةثدا◊ا هذه تايثيح لوح اقمعم
.ةقطنŸا ناكسس طسسو ىسسأ’او نز◊اب ةنوحسشم ءاوجأا

 ل. ىسسيع ^

ةعنقألا نم ةدحو8446 تقرسس ةباسصع كيكفت
  ةنيطنسسقب ةيحار÷ا

ةنيطنسسق ةي’وب نمأ’ا حلاسصم ،سسمأا لوأا ،تمدق̂ 
ةقرسس ‘ سصتخت ةÒطخ ةكبسش نيوكت ‘ ÚمهتŸا
يعما÷ا ىفسشتسسŸا نم (تامامك)ةيحار÷ا ةعنقأ’ا
رخآا سصخسشو Úيلديسص ةكراسشمو كانه فظوم ةدايقب
¤إا اهلاسصيإاو تاعورسسŸا لقنل هتبكرم لمعتسسي

ةÁر÷ا ةحفاكم راطإا ‘ .يلجنم يلعب Úتيلديسص
لظ ‘ ةبراسضŸا و سسÓتخ’ا اياسضق اميسس’ ةيداسصتق’ا

ةقرفلا تنك“ ، دجتسسŸا انوروك سسوÒف يسشفت
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصŸاب ةيلاŸا و ةيداسصتق’ا
نم ةيعون ةيلمع رثا ةنيطنسسق ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا
حواÎت دارفأا40 نم ةنوكتم رارسشأا ةيعمجب ةحاط’ا
نيوكت ةيسضق ‘ مهطروتل ةنسس83 وÚ 53ب ام مهرامعأا

سسÓتخا ةحنج باكتر’ دادع’ا سضرغب رارسشأا ةيعمج
و  يعرسش Òغ وحن ىلع اهلامعتسسا و ةيمومع تاكلت‡
. (ةيحارج ةعنقأا ) ةيعرسشلا Òغ ةبراسضŸا ةحنج

ةيلاŸا ةيداسصتق’ا ةقرفلا اهتداق يتلا ةيعونلا ةيلمعلا
ةهجوŸا ةيحار÷ا ةعنقأ’ا نم ةيمك عاجÎسسا نم تللك
سسيداب نبا يعما÷ا ىفسشتسسŸاب ايرسصح لامعتسسÓل
ـب ردق عيبلا تادئاع نم ›ام غلبم ، ةدحو8446ـ ب تردق
” سسÓتخ’ا ةيلمع ‘ ةلمعتسسم ةبكرم و جد000.02
تاءارجإ’ا ةفاك لامكتسسا دعب ،يدلبلا رسشÙاب اهعسضو
ىدل ةيروهم÷ا ليكو ماما ÚينعŸا Ëدقت ” ةينوناقلا

fiةنيطنسسق ةمك.

ةنيطنسسقب بيبط راحتناو..
ىلعأا نم راحتن’ا ىلع لجر ،سسمأا لوأا ةحيبسص ،مدقأا̂ 
. ةسضماغ فورظ ‘ ةنيطنسسقب ةرطنقلا باب رسسج

ةسصتıا ““روفانإا““ ةدحوب يسسيئر بيبط لغتسشي ةيحسضلا
دوعسسم يسساحب كارطانوسس ةسسسسؤوŸ ةعباتلاو بيقنتلا ‘

فورعمو، ةنيطنسسقب فوسصلاوب يحب هتلئاع ةقفر  ميقي
يسسفن بارسضإا يا نم Êاعي ’و ةنسس◊ا هقÓخأاو هتبيطب

مدقتŸا زكرŸا نأا  نايب دافأاو . هراج انل هدكأا ام بسسح
دبع ةزعموب مدقتŸا زكرŸاو ةرطنقلا باب  ةيندŸا ةيامحلل
‘0202 ناوج40 موي ، Óخدت ةنيطنسسق ةيدلب ديÛا

ةيدلب ةرطنقلا باب رسسجب، قئاقد01 و01 ةعاسسلا دودح
،رسس÷ا ىلعأا نم سصخسش طوقسس لجأ’ ،ةنيطنسسق
Úعب ‘وتم ،ةنسس45 ،ركذ سسنج نم –ل ح – ةيحسضلا
” م07 ›اوح ولعب رسس÷ا ىلعأا نم هطوقسس رثإا، ناكŸا
باب رسسج ت– لامرلا داو ةفاح نم هتثج لاسشتنا
ىفسشتسسŸاب ثث÷ا ظفح ةحلسصŸ هلقن عم ةرطنقلا
.ةنيطنسسق سسيداب نبا يعما÷ا

سس.ديزي ^

تنسشو“ Úعب Úياكوك غ08 و فيك غلك4 زجح
ةي’و نمأاب تاردıا بيرهت ةقرف رسصانع تنك“ ^
‘ ةسصتfl ةينطو ةكبسش كيكفت نم تنسشو“ Úع

اهدارفأا نم سصاخسشأا3 فيقوت عم تاردıاب ةرجاتŸا
تاذ اهتردق (يدنه بنق) تاردıا نم  ةيمك زجحو
ةبلسصلا تاردıا نم غ08 و غلك40 ـب حلاسصŸا
ىتسشب ةÁر÷ا ةبراfi راطإا ‘ كلذو ،(Úياكوكلا)
ديفت تامولعÓ’ Ÿغتسسا تءاج ةيلمعلا .اهعاونأا
دود◊ا نم اقÓطنا ةكبسشلا دارفأ’ هوبسشŸا طاسشنلاب
نم ةفثكŸا تايرحتلا تنكم ثيح ن دÓبلل ةيبرغلا

ةينمأا ةطخ عسضو دعب و ،اهدارفأا دحأا ةيوه ديد–
fiنم ةيمك هتزوحب و سسبلت ةلاح ‘ هفيقوت ” ةمك

و ،( ةنسس  ،43م. م) وعدŸاب رمأ’ا قلعتي تاردıا
Ãرئاز÷ا ةنيدم ¤ا سصاسصتخ’ا ديدمتب نذإا بجو

ةيباجيإا جئاتنلا تناك نيأا ،هنكسسم سشيتفت ” ةمسصاعلا
Úياكوكلا ةدام نم ةبلسصلا تاردıا نم ةيمك زجحب
هيف هبتسشملل ةروزم هقايسس ةسصخر ¤إا ةفاسضإ’اب
¤إا ىدأا هيف هبتسشŸا عم قمعŸا قيقحتلا .ىرخأا ةيوهب
،ر. و ) وعدŸاب  رمأ’ا قلعتيو ةكبسشلا دارفأا يقاب فيقوت
مهيف هبتسشŸا Ëدقت ”و ،(ةنسس63 ،ع. ب) و( ةنسس83
يذلا ، فاسص ينب ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا
يذلاو ةمكÙا سسفن ىدل قيقحتلا يسضاقل فلŸا لاحأا
.عاديإاب رمأا مهدسض ردسصأا

ديبع.م ^

ةدكيكسسب هما ىلع يدتعيو يلئاعلا هنكسسم قرحي
،سسما ءاسسم ،ةدكيكسس ةي’و نما حلاسصم تعسضو ^
عقاولا يلئاعلا هنكسسم ‘ رانلا لاعسشاب ماق باسشل ادح
رمعلا نم ةغلابلا هما يلع يدتعاو ةنيدŸا طسسو ‘
ةنسس85
نكسسم ‘ قيرح دوجوب تغلبا دق حلاسصŸا تاذ تناكو
حلاسصم اهتعبتو ناكŸا Úع ›ا تلقنت ثيح ،يح طسسو
اميف ،قير◊ا دامخا نم تنك“  يتلا ةيندŸا ةيام◊ا
يدلا مهتŸا يلع سضبقلا نمأÓل ةلقنتŸا ةقرفلا تقلا

. ةعقاولا ‘ قيق– حتف ”و Úكسس هتزوحب ناك
^ fiيانغ دم

ة--كر--ح--لا سسمأا تل--صصاو--ت ^
ناكصس اهنصش يتلا ةيجا-ج-ت-حلا

بونج رجحلا نيع ةيد-ل-ب ىر-ق
ىلع ثلاثلا مويلل فيطصس ةيلو
مهقلغ يف ةلثمتم-لاو ،ي-لاو-ت-لا
ةغر-ف-م-ل-ل يدؤو-م-لا ق-ير-ط-ل-ل
يديصس““ ةق-ط-ن-م-ب ة-ي-مو-م-ع-لا
ايموي لبقت-صست ي-ت-لاو ““ي-فÓ-لا
ةيلزنملا تايافن-لا ن-م ا-نا-ن-طأا

. تايدلب3 نم
يد-ي-صس ىر--ق نا--ك--صس بلا--طو
،سشوراب دلوأا ،تايمحل ،يفÓلا
انعم مهثيدح لÓخ حياصس دلوأا
قلغ ةرورصضب ةينعملا تاطلصسلا

تلو-ح ي-ت-لا ة-غر-ف-م--لا هذ--ه
يمرلا لعفب ميح-ج-ل  م-ه-تا-ي-ح

ةيلزنملا تايافن-ل-ل ي-ئاو-صشع-لا
رئب لازأا نيع تايدلبب ةصصاخلا

اذ-كو ،ر-ج-ح-لا ن-ي--عو ةداد--ح
تايافنلا هذهل يئاوصشعلا قرحلا
نجاودلا اياقب اذكو ةي-لز-ن-م-لا

سضع-ب با-ح-صصأا مو--ق--ي ي--ت--لا
يذلا رمألا وهو ،ايمرب حباذملا
ح-ئاور-لا را-صشت-نإا ي-ف بب-صست--ي
نع كيهان ، اراهنو Óيل ةهيركلا
ة-يد-ع-م-لا سضار-مألا را--صشت--نإا
ة-صصا-خ ،ةرا-صضلا تار--صشح--لاو
ل--صصف باو--بأا ى--ل--ع ن---ح---نو
تا-مو-ل-ع-م-لا بصسح  .ف-ي-صصلا
هذه نإاف اهيلع ان-ل-صصح-ت ي-ت-لا
تاطلصسلا اهت-ع-صض و ة-غر-ف-م-لا
يمرل تقؤوم ل-ح-ك ،ة-ي-ل-ح-م-لا
ةصصاخلا ةي-لز-ن-م-لا تا-يا-ف-ن-لا
ةياغ ىلإا ،ةروكذملا تا-ي-ل-ب-لا-ب
ز-كر-م-لا لا-غ-صشأا ن-م ءا-ه-ت-نلا
نأا ريغ ،ةقطنملا هذهب ين-ق-ت-لا

ذنم يه-ت-ن-ت م-ل لا-غ-صشألا هذ-ه
عازن دوجو مكحب ةليوط تاونصس
،عورصشملا ةيصضرأا ىلع ي-ئا-صضق
هعم تدتما ةدملا هذ-ه لو-ط-بو
بعاتملا هذه ،ناكصسلا ةا-نا-ع-م
لكصشم اه-ي-لإا فا-صضي ةر-ي-ث-ك-لا

ةصصا-خ-لا ح-باذ-م-لا د-حأا ما-ي-ق
نجاودلا اياقب يمرب ةقطنملاب
يذلا يفÓلا يديصس يداو طصسو
يتاصشملا ط-صس و ه-ق-ير-ط ق-صشي
ارطخ لكصشي ام وهو ةروكذملا
نينطاوملا ة-ح-صص ى-ل-ع ار-ي-ب-ك
. ةيحÓفلا يصضارألا ىلعو
دكأا فيطصس ةيلول ةئيبلا ريدم
نأاب ،““رجفلا»ـل هحيرصصت لÓخ
مت-ي-صس ءادو-صسلا ة-ط-ق-ن-لا هذ-ه
عم يئاهن لكصشب اهيلع ءاصضقلا
مدر-لا ز-كر-م لا-غ-صشأا ءا-ه--ت--نا
يذلاو ،ةقطنملا هذهب ي-ن-ق-ت-لا
ىلإا هبصسح هلاغصشأا ةبصسن تلصصو
ةفقوتم تناك امدعب ،ةئاملاب03
،ي-ئا--صضق عاز--ن دو--جو بب--صسب

ددصصب ه-ح-لا-صصم نأا-ب ا-ف-ي-صضم
ةلمكتلل طورصشلا رتفد ري-صضح-ت
يف ةيقبتملا عور-صشم-لا لا-غ-صشأا
 . ةنكمملا لاجآلا برقأا

جلسصل ىسسيع ^

  ةيثراكلا اهتافلfl ىلع اجاجتحا

    ““‘Óلا يديسس““ ةغرفم نوقلغي فيطسسب رج◊ا Úع ةيدلب ىرق ناكسس

اقّمعم اقيقحت حتفت تاطلسسلاو ةيرسشب رئاسسخ ’

ةمسصاعلاب ةبسصقلا يحب قباوط4 نم ةرامع رايهنا
عراصشب ،سسمأا حابصص ،تراهنا ^

ةبصصقلا ة-يد-ل-ب-ب حا-ير-م ح-بار
نم ة-ي-لا-خ ةرا-م-ع ة-ق-ي-ت-ع-لا
صست-م نا-ك-صسلا رارصضأا يف ة-ب-ب-ّ
نيتيذاحم نيترا-م-ع نارد-ج-ب
.ةيرصشب رئاصسخ ليجصست نود اهب
ح--لا---صصم ,سسمأا ,تل---ّج---صسو
يف لخدت ةيند-م-لا ة-يا-م-ح-لا

13 و ةرصشا-ع-لا ة-عا-صسلا دود-ح
ل-ب-ق ن-م لا-صصتا ر-ثا ة-ق-ي--قد
ةرامع رايهنإاب قلعتملاو ناكصسلا

قباوط4 و ي-صضرأا ق-با-ط ن--م
ي-ح--ب حا--ير--م ح--بار عرا--صشب
تفصشك ثيح قيت-ع-لا ة-ب-صصق-لا

ةيامحلا حلاصصمل لاصصتإلا ةيلخ
““رجفلا““ زوحت نايب يف ةيندملا

ةرامع-لا نأا ه-ن-م ة-خ-صسن ى-ل-ع

ةناخ-لا-ب ة-ف-ّن-صصم ةرا-ه-ن-م-لا
ناكصسلا نم ةي-لا-خو ءار-م-ح-لا

مت ثيح4102 ةنصس ةياهن ذنم
تايانبلاو ثداحلا ناكم ةنياعم
ىقبت يتلا ةرامعل-ل ةروا-ج-م-لا

ةصصارتم ريغ ام اعون اهناردج
.
,ةب-صصق-لا ة-يد-ل-ب سسي-ئر لا-قو
ةرصشاعلا دودح يف““ هنأا ،يليتز
تراهنا احابصص  ة-ق-ي-قد13 و

ةرا-م-ع-لا نأا ا-ف-ي-صضم ةرا-م--ع
دعب ناكصسلا نم ةيلاخ ةراهنملا
ةلئا-ع لإا5102 ةنصس مهلي-حر-ت
ةيانبل-ل ا-ه-ه-ي-جو-ت م-ت ةد-حاو
فلم ةصسارد فده-ب ةرا-ه-ن-م-لا
تا-ط-ل-صسلا ل-ب-ق ن-م ن-ك--صسلا
ببصست ثداحلا نأا ريغ ةيئلولا

نيترام-ع نارد-ج را-ي-ه-نا ي-ف
يعدتصسي ام و-هو ن-ي-ت-يذا-ح-م
فاصضاو ،رمألاب رظ-ن-لا ةدا-عإا
عفر مت““ هنأا يلحملا لوؤوصسملا
اذكو بدتنملا يلاو-ل-ل ر-ير-ق-ت
.ةيئلولا تاطلصسلا

لوؤو--صسم لا--ق ،ه--ت--ه--ج ن---م
ةيئلولا ةيريدم-لا-ب لا-صصتلا-ب
رئازجلاب ةيند-م-لا ة-يا-م-ح-ل-ل
ةيأا لجصست م-ل““ ه-نأا ة-م-صصا-ع-لا

فرط نم ثداحلا روف ةيحصض
.““ةيلحملا تاطلصسلا
ةنحاصش دينجت م-ت ه-نأا فا-صضأاو
ام نيح ي-ف ،فا-ع-صسا ةرا-ي-صسو
ةقطنملا نيمأا-ت ة-ي-ل-م-ع لاز-ت

.ناكملا نيعب ةلصصاوتم
ر.ةنيسسح ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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